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       คาํนํา 
แผนพัฒนา  4 ป  เทศบาลตําบลสระแกว  ( พ.ศ. 2561 – 2564 )  จัดทําข้ึนเพ่ือใชในการ

ดําเนินการขององคกร  และเปนแนวทางในการดําเนินงานในทิศทางท่ีองคกรทองถ่ินกําหนดไว  และเปนเครื่องมือใน
การบริหารใหเกิดความม่ันใจในการปฏิบัติ  และสามารถควบคุมติดตาม  และประเมินผลใหการพัฒนาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  ซ่ึงแผนพัฒนา 4 ป  (2561 – 2564) ฉบับนี้  ประกอบดวยยุทธศาสตรการพัฒนา  5  ยุทธศาสตร  
ไดแก  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู  การพัฒนาเศรษฐกิขชุมชนเพ่ือการ
แขงขัน  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการเกษตร  การจัดระบบบริหารจัดการ  โดยไดกําหนดแนว
ทางการพัฒนา   แตละยุทธศาสตรการพัฒนาไวตลอดระยะเวลา  4 ป (2561 – 2564)  ซ่ึงบางโครงการจะตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่องตลอดจนระยะเวลา 3 ป  และในแตละโครงการไดแสดงตัววัตถุประสงค  เปาหมาย  
งบประมาณ   การดําเนินการ  ซ่ึงมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   เทศบาลตําบลสระแกว  และให
มีความสัมพันธเก่ียวเนื่องตอการจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําป เพ่ือบรรลุเปาหมายของแผนงานโครงการในแผน
ทางการพัฒนา  
 

เทศบาลตําบลสระแกว  หวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนา 4  ป  ฉบับนี้จะเปนเครื่องมือสําคัญในการ
แกไขปญหา และสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  และกอใหเกิด
ความเจริญกาวหนา 
 
 
 

                                       เทศบาลตําบลสระแกว 
                                                           ตุลาคม  2559 
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สารบัญ 
 
 

เรื่อง               หนา 
 

สวนท่ี 1 บทนํา               1 
สวนท่ี 2 สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา             9 
สวนท่ี 3 การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ             14 
สวนท่ี 4 แนวทางการติดตามประเมินผล                
ภาคผนวก  

ก  รูปแผนท่ีตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
     ข  การประเมินคุณภาพของแผน 

ค  ประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) 
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   ๑  
สวนท่ี 1   

สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน 
 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตาํบลสระแกว 
 

1.  ดานกายภาพ  
เทศบาลตําบลสระแกว  เปนหนวยงานการบริหารราชการสวนทองถ่ิน  ตั้งอยูในเขตอําเภอเปอยนอย  

จังหวัดขอนแกน  ไดยกฐานะจากสภาตําบลสระแกว  เปนองคการบริหารสวนตําบลสระแกวตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  เม่ือวันท่ี  20  กุมภาพันธ  2540  และสภาตําบลเปอยนอยไดยุบรวมกับองคการบริหารสวน
ตําบลสระแกว  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เม่ือวันท่ี  2  พฤษภาคม  2544    ตอมาองคการบริหารสวน
ตําบลสระแกว  ไดรับการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะจากองคการบริหารสวนตําบลสระแกวเปนเทศบาลตําบล
สระแกว   ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เม่ือวันท่ี  27  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2552 

 ลักษณะภูมิประเทศ    
    ลักษณะภูมิประเทศเปนลูกคลื่นลาดรอน  จากทิศตะวันตก  ลาดต่ําลงมาทางทิศตะวันออก  ลักษณะ
พ้ืนท่ีดินโดยท่ัวไปเปนดินรวนปนทราย  ไมอุมน้ํา  ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา  มีแหลงน้ําธรรมชาติไหลผาน  คือ  
ลําหวยเลาใหญ  ลําหวยเลานอย  ลําหวยเสียว  ลําหวยโสกผือ  และลําหวยลําพังชู 
    

2.  ดานการเมือง / การปกครอง 
 

เทศบาลไดจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาล  มีท้ังหมด  7 ชุมชน  ประชาชนใหความรวมมือดานการเลือกตั้ง
เปนอยางดี  เชน  การเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล ในป พ.ศ. ๒๕๕7  ประชาชนมาใชสิทธิเลือกต้ัง จํานวนผูมาใช
สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  1,382  คน  จากผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น  1,620  คน  คิดเปนรอยละ  83.95  
จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 1,381 คน จากผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น 1,618  คน  คิดเปนรอยละ  
85.53  ปญหาคือการแขงขันทางการเมืองคอนขางสูง มีจุดท่ีนาสังเกตคือ มีการยายเขายายออกชวงท่ีจะมีการ
เลือกตั้ง ไมวาจะเปนการเลือกผูใหญบาน  สมาชิกสภา  นายกเทศมนตรี  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผูใหญบาน  การ
แกไขปญหาของเทศบาลคือ  ขอความรวมมือ  ผูนํา  เจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบใหระมัดระวัง สอดสอง
พฤติกรรมและใหรายงานอําเภอทราบ  การรณรงค  ประชาสัมพันธ  ใหขอมูลท่ีถูกตอง  เก่ียวกับขอกฎหมายของ
การเลือกตั้งท่ีกระทําไดและทําไมไดใหประชาชนไดรับทราบ ปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนเทศบาลก็ไดพยายามแกไข  โดย
เรื่องจากการประชุมประชาคมทองถ่ินทุกชุมชนในเขตเทศบาล  ในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  จากผลการ
ประชุมทุกครั้งท่ีเทศบาลจัดข้ึน มีประชาชนสนใจเขารวมประชุมรวมท้ังแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย  สงผลให
เทศบาลดําเนินงานตามความตองการของประชาชน และประชาชนไดรับและมีสวนรวมในการพัฒนาเทศบาล 
นอกจากนี้  เทศบาลไดจัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  
อสม. และกรรมการชุมชน  โครงการอ่ืนๆ สําหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพ่ือนําความรูและประสบการณท่ี
ไดรับมาพัฒนาเทศบาลใหเจริญเทาเทียมกับเทศบาลอ่ืนๆ และเทศบาลมีโครงการจัดซ้ือเครื่องมือเครื่องใชในการ
ปฏิบัติงานใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการตองระงับไวเนื่องจากขอจํากัดดานงบประมาณ  มี
อัตรากําลังพนักงานเทศบาลจํากัด ไมเพียงพอตอการตอบสนองความตองการของประชาชนในดานบริการ  โดย
เทศบาลแบงเขตการปกครอง  ดังนี้ 
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2.1  เขตการปกครอง 
    

    เทศบาลตําบลสระแกว  มีหมูบานในเขตปกครองจํานวน 7 หมูบาน ดังนี้ 
หมูบานท่ีอยูในเขตเทศบาลตําบลสระแกวเต็มพ้ืนท่ี  จํานวน  4  หมูบาน  คือ 

    หมูท่ี  1  บานสระแกว   ผูปกครอง  นายวิคิด        ปสสาวะสัง    ผูใหญบาน 
    หมูท่ี  3 บานเกาคอ   ผูปกครอง     นายไพศาล    โพธิราช            ผูใหญบาน 
    หมูท่ี  5  บานนาเสียว   ผูปกครอง    นายเสถียรพงค   ศรีสารคาม       ผูใหญบาน 
    หมูท่ี  6  บานโคกสวาง    ผูปกครอง    นายภิรมย   ปสสาวะสัง           ผูใหญบาน 

หมูบานท่ีอยูในเขตเทศบาลตําบลสระแกว เปน  บางสวน มีจํานวน  3  หมูบาน  คือ 
    หมูท่ี  7   บานวังหิน          ผูปกครอง     นายบุญมี     แกวอาษา         กํานันตําบลสระแกว 
    หมูท่ี  1   บานหัวขัว         ผูปกครอง     นายสวาง      นอยลํา            ผูใหญบาน 
    หมูท่ี  4   บานโนนเหลื่อม    ผูปกครอง     นายวิจิตร      ตั้งตระกูล      กํานันตําบลสระแกว 

 

ทําเลท่ีตั้ง    มีอาณาเขตพ้ืนท่ีติดตอกับทองถ่ินใกลเคียง  ดังนี้ 
ทิศเหนือ       ติดตอกับ  เทศบาลตําบลเปอยนอย อําเภอเปอยนอย   จังหวัดขอนแกน       

     ทิศใต    ติดตอกับ   ตําบลดอนดู    อําเภอหนองสองหอง   จังหวัดขอนแกน 
     ทิศตะวันออก  ติดตอกับ   ตําบลปอพาน    อําเภอนาเชือก           จังหวดัมหาสารคาม 
     ทิศตะวันตก  ติดตอกับ   ตําบลวังมวง    อําเภอเปอยนอย         จังหวดัขอนแกน 
 

พ้ืนท่ี   เทศบาลตําบลสระแกว  มีพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ  36.69  ตารางกิโลเมตร  
 หรือประมาณ  22, 322  ไร 

       

๒.๒ การเลือกตั้ง 
    เดิมเทศบาลไดแบงเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลสระแกว  ท้ังเขตเทศบาลเปน ๑ เขตเลือกตั้ง  
สมาชิกสภาออกเปน  ๒  เขต ดังนี้ 

เขตเลือกตั้งท่ี ๑  ประกอบดวย  ชุมชน   
1. บานสระแกว หมูท่ี 1 ฝงทิศเหนือตลอดแนว     
2. บานเกาคอ   หมูท่ี 3  
3. บานวังหิน   หมูท่ี 7 
4. บานหัวขัว   หมูท่ี 1  ตําบลเปอยนอย 
5. บานโนนเหลื่อม  หมู 4  ตําบลเปอยนอย 

     

เขตเลือกตั้งท่ี  ๒  ประกอบไปดวย ชุมชน 
1.  บานสระแกว  หมูท่ี 1 ฝงทิศใตตลอดท้ังแนว 
2. บานนาเสียว   หมูท่ี 5 
3. บานโคกสวาง  หมูท่ี 6 

 

จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ขอมูลเม่ือวันท่ี  2๓  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕7)   
    -  จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  1,382   คน 
   -  จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  1,381 คน 
จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง  ครั้งลาสุด (พ.ศ. ๒๕๕๓) 

-  จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  1,382 คน จากผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น 1,620  คน   
คิดเปนรอยละ  83.95   
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   4 
 
 
3.  ประชากร  
                        เทศบาลตําบลสระแกว  มีประชากรท้ังหมด  2,121  คน  แยกเปนชาย  1,099  คนแยกเปน
หญิง 1,022 คน   มีความหนาแนน เฉลี่ย  53.83  คน / ตารางกิโลเมตร  และมีจํานวนครัวเรือน  543  
ครัวเรือน  ( ท่ีมา : สํานักงานทะเบียนอําเภอเปอยนอย ) 
 

4. สภาพสังคม 
   4.1 การศึกษา 
                ในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลสระแกว  โรงเรียนในพ้ืนท่ีระดับประถมศึกษา  จํานวน  2  โรงเรียน  คือ  
โรงเรียนบานสระแกวประชาสรรค  และโรงเรียนบานนาเสียว – โคกสวาง  

 

                      โรงเรียนบานสระแกวประชาสรรค   ประจําป  2559 
ช้ัน / ป ชาย หญิง รวม 

ป.1 
ป.2 
ป.3 
ป.4 
ป.5 
ป.6 

2 
4 
4 
3 
3 
5 

2 
4 
3 
1 
5 
1 

4 
8 
7 
4 
8 
6 
 

รวม 21 16 37 

 
บุคลากรครู / อาจารย  ชาย 1  คน  หญิง  3  คน  รวม  4  คน 
โดยมี  นายสงวน  ศิรินารถ      ผูอํานวยการโรงเรียน 
 
โรงเรียนบานนาเสียว – โคกสวาง    ประจําป 2559 

ช้ัน / ป ชาย หญิง รวม 
อ.1 
อ.2 
ป.1 
ป.2 
ป.3 
ป.4 
ป.5 
ป.6 

3 
1 
0 
4 
0 
3 
1 
2 

3 
4 
0 
2 
2 
2 
2 
3 

6 
5 
0 
6 
2 
5 
3 
5 

รวม 14 18 32 

            บุคลากรครู / อาจารย  ชาย 4  คน  หญิง  -  คน  รวม  4 คน 
            โดยมี  นายสนธยา   นามเสริฐ     ผูอํานวยการโรงเรียน 
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 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
  เทศบาลตําบลสระแกว  มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน  2  แหง  คือ   

1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสระแกว 
 

ป  2559 รวม 
ชาย หญิง 
15 10 25 

ครูผูดูแลเด็กจํานวน  2  คน 
 

2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดแจงอรุณศิลปบานนาเสียว 
 

ป  2559 รวม 
ชาย หญิง 
11 14 25 

ครูผูดูแลเด็กจํานวน  3  คน 
 

การสาธารณสุข 
 

    เทศบาลตําบลสระแกว  มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล  1  แหง  คือ  โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลสระแกว   ตั้งอยูบานสระแกว  หมูท่ี 1 โดยมีบุคลากร  ดังนี้ 
  1.  นางอนงรัก      สุดงาม      ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสระแกว             
     2.  นางรัชลาภรณ    หวานเสนาะ     พยาบาลวิชาชีพ   
  3.  นายไพรจิตร      นิลหมาย    พยาบาลวิชาชีพ   

    4.  นางนิตร    พงษสระพัง     พนักงานนวดแผนไทย 
 5.  นางสมหมาย   ปสสาวะเท  พนักงานนวดแผนไทย 

 

ผูสูงอายุ          ในเขตเทศบาลตําบลสระแกว  จํานวน   297  คน  แบงเปน 
                   -  ชาย  จํานวน   147  คน 
                   -  หญิง       จํานวน   150  คน 
    -  ไดรับการชวยเหลือตามนโยบายรัฐบาล        จํานวน     297   คน   
ผูพิการทุพพลภาพ     จาํนวน  65  คน      แบงเปน 
                   -  ชาย  จํานวน  48  คน 
                   -  หญิง  จํานวน  17   คน 

-  ไดรับการชวยเหลือตามนโยบายรัฐบาล    จํานวน    65   คน    
 

การศาสนา   ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลสระแกว  นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนาสถาน   
จํานวน 6  แหง  คือ 
  1.  วัดโพธิ์ศรี     บานสระแกว        หมูท่ี  1   ตําบลสระแกว   
  2.  วัดแจงอรุณศิลป      บานนาเสียว        หมูท่ี  5  ตําบลสระแกว 
  3.  วัดบานโคกสวาง     บานโคกสวาง        หมูท่ี  6  ตําบลสระแกว  
  4.  วัดปาบานเกาคอ  บานเกาคอ         หมูท่ี  3   ตําบลสระแกว 
  5.  วัดปาบานโนนเหลื่อม บานโนนเหลื่อม     หมูท่ี  4   ตําบลเปอยนอย 
  6.  วัดปาบานวังหิน บานวังหิน       หมูท่ี  7  ตําบลสระแกว 
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๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณปูโภค 

                 การไฟฟา 
-   มีไฟฟาใชจํานวน   543    ครัวเรือน                                       

                  ระบบประปา 
                         -  ประชาชนสวนใหญไดรับบริการดานการประปาจากการประปาหมูบาน 

เสนทางคมนาคม 
              การคมนาคมของเทศบาลตําบลสระแกว  มีถนนสายหลัก  คือทางหลวงหมายเลข   2299  ตัดผาน 
การคมนาคมภายในตําบลหมูบาน   รวมท้ังสิ้น   100,000   ตารางเมตร   แยกเปน 

-  ถนนสัญจรไปมาสะดวก         จํานวน   70,000    ตารางเมตร        คิดเปน   70 % 
    -  ถนนสัญจรไปมาไมสะดวก      จํานวน   30,000    ตารางเมตร        คิดเปน    30 % 
 

แหลงน้ํา 
-  ลําน้ํา  ลําหวย   จํานวน   4   สาย 
-  บึง  หนองอ่ืนๆ  จํานวน   3   แหง  
- อางเก็บน้ํา    จํานวน   1   แหง 
-  ฝาย      จํานวน   11  แหง 
- บอโยก     จํานวน   14  แหง  
- สระน้ํา     จํานวน   15  แหง 
- ประปาหมูบาน   จํานวน   4   แหง 

 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑ การเกษตร  

ประชากรในเขตเทศบาล รอยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ     
ไดแก  ขาว  มันสําปะหลัง  ออย  ดังนี้ 

-  อาชีพเกษตรกรรม รอยละ  7๐ ของจํานวนประชากรท้ังหมด         
-  อาชีพเลี้ยงสัตว  รอยละ  10 ของจํานวนประชากรท้ังหมด       
-  อาชีพรับจาง  รอยละ  15 ของจํานวนประชากรท้ังหมด       
-  อาชีพคาขาย  รอยละ 5 ของจํานวนประชากรท้ังหมด       

๖.๓ การปศุศัตว 
-  เปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชน  การเลี้ยง 

ไก  เปด  โค  สุกร  กระบือ  จํานวนสัตวในพ้ืนท่ีโดยประมาณ  ดังนี้ 
โค ๔๕๕ ตัว   กระบือ  ๑๒๕   ตัว สุกร  150  ตัว 
เปด   ๕๒๑  ตัว   ไก ๑๑๕   ตัว อ่ืนๆ 85 ตัว 

 

๖.๗ การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
การพาณิชย 
ธนาคาร   -   แหง    สถานีบริการน้ํามัน   -     แหง 
บริษัท    -     แหง    ศูนยการคา/หางสรรพสินคา  -   แหง 
หางหุนสวนจํากัด - แหง  ตลาดสด -   แหง 
รานคาตางๆ   26  แหง   โรงฆาสัตว  - แหง 
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กลุมอาชีพ 
มีกลุมอาชีพ  จํานวน  3  กลุม 

      ๑. กลุมขาวแตนบานสระแกว 
      ๒. กลุมรานคาชุมชนบานเกาคอ 
      3.  กลุมเพาะเห็ดบานโคกสวาง 

๖.๘ แรงงาน 
     จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชากรท่ีมีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ป อยูในกําลังแรงงาน รอยละ  
๙๕  เม่ือเทียบกับอัตราสวนกับจังหวัด รอยละ  ๗๓.๙๙  ซ่ึงสูงกวามาก  แตคาแรงในพ้ืนท่ีต่ํากวาระดับจังหวัด  
โดยเฉพาะแรงงานดานการเกษตร  ประชากรอายุระหวาง  ๒๕ – ๕๐ ป บางสวน ไปรับจางทํางานนอกพ้ืนท่ี  
รวมท้ังแรงงานท่ีไปทํางานตางประเทศ  ปญหาท่ีพบคือ ประชากรตองไปทํางานนอกพ้ืนท่ีในเมืองท่ีมีโรงงาน
อุตสาหกรรม  บริษัท  หางรานใหญๆ  เพราะในพ้ืนท่ีไมมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจางแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนท่ี
สวนมากเปนท่ีอยูอาศัย  ปญหานี้ยังไมสามารถแกไขได 
 

๗. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 
๗.๒ ขอมูลดานการเกษตร 
 (๑)  บานสระแกว  หมูท่ี 1   

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
นอกเขตชลประทาน  174    ครัวเรือน 

2,300     ไร    750     กก./ไร   1,500     บาท/ไร    9,750     บาท/ไร 
2.2) ทําสวน สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร              บาท/ไร 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
2.3) ทําไร   ไรออย    15   ครัวเรือน 

   43        ไร    1,000   กก./ไร    5,000    บาท/ไร    8,000   บาท/ไร 
  ไรขาวโพด        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
  ไรมันสําปะหลัง   120   ครัวเรือน 

   1,000    ไร    3,000  กก./ไร    3,500    บาท/ไร     6,000   บาท/ไร 
  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
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(๒)  บานเกาคอ  หมูท่ี 3   
 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน    65  ครัวเรือน 

   2420       ไร    750    กก./ไร     1,500     บาท/ไร    9,750     บาท/ไร 
2.2) ทําสวน สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร              บาท/ไร 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
2.3) ทําไร   ไรออย    10   ครัวเรือน 

   55        ไร    1,000   กก./ไร    5,000    บาท/ไร    8,000   บาท/ไร 
  ไรขาวโพด        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
 ไรมันสําปะหลัง   35     ครัวเรือน 

   375          ไร  2,500    กก./ไร     1,200     บาท/ไร       3,500   บาท/ไร 
  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
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 (๓)  บานนาเสียว  หมูท่ี 5 
 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน    98   ครัวเรือน 

    1,850    ไร    750    กก./ไร     1,500     บาท/ไร    9,750     บาท/ไร 
2.2) ทําสวน สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร              บาท/ไร 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
2.3) ทําไร   ไรออย    5   ครัวเรือน 

   25         ไร    1,000   กก./ไร    5,000    บาท/ไร    8,000   บาท/ไร 
  ไรขาวโพด        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
 ไรมันสําปะหลัง   33    ครัวเรือน 

    165        ไร  2,500    กก./ไร     1,200     บาท/ไร       3,500   บาท/ไร 
  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

2.4) อ่ืนๆ  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
 

       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
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 (๔)  บานโคกสวาง หมูท่ี 6 
 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน  98   ครัวเรือน 

   1,850    ไร 
   750    กก./

ไร 
    1,500     บาท/

ไร 
   9,750     บาท/

ไร 
2.2) ทําสวน สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร              บาท/ไร 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
2.3) ทําไร   ไรออย   5   ครัวเรือน 

   25         ไร 
   1,000   กก./

ไร 
   5,000    บาท/

ไร 
   8,000   บาท/

ไร 
  ไรขาวโพด        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
  ไรมันสําปะหลัง  33   ครัวเรือน 

  165        ไร  2,500  กก./ไร     1,200  บาท/ไร   3,500   บาท/ไร 
  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
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 (๕)  บานวังหิน  หมูท่ี 7 
 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉล่ีย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลิตเฉล่ีย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉล่ีย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขต

ชลประทาน 
       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

 นอกเขต
ชลประทาน 

 61   ครัวเรือน 
   1058     ไร 

   750    กก./
ไร 

    1,500     บาท/
ไร 

   9,750     บาท/
ไร 

2.2) ทําสวน สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร              บาท/ไร 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

2.3) ทําไร   ไรออย   53  ครัวเรือน 
   500       ไร 

   1,000   กก./
ไร 

   5,000    บาท/
ไร 

   8,000   บาท/
ไร 

  ไรขาวโพด        ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

  ไรมันสําปะหลัง    53 ครัวเรือน 
  500        ไร  2,500  กก./ไร     1,200  บาท/ไร   3,500   บาท/ไร 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
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 (๖)  บานหัวขัว  หมูท่ี 1 ตําบลเปอยนอย 
 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉล่ีย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลิตเฉล่ีย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉล่ีย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขต

ชลประทาน 
       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

 นอกเขต
ชลประทาน 

 50   ครัวเรือน 
   750    ไร 

   750    กก./
ไร 

    1,500     บาท/
ไร 

   9,750     บาท/
ไร 

2.2) ทําสวน สวน                 .       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร              บาท/ไร 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

2.3) ทําไร   ไรออย   15  ครัวเรือน 
   55       ไร 

   1,000   กก./
ไร 

   5,000    บาท/
ไร 

   8,000   บาท/
ไร 

  ไรขาวโพด        ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

  ไรมันสําปะหลัง     5  ครัวเรือน 
    22       ไร  2,500  กก./ไร     1,200  บาท/ไร   3,500   บาท/ไร 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
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(7)  บานหัวฝาย  หมูท่ี 4  ตําบลเปอยนอย 
 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉล่ีย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลิตเฉล่ีย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉล่ีย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขต

ชลประทาน 
       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

 นอกเขต
ชลประทาน 

 16   ครัวเรือน 
   75    ไร  750    กก./ไร    1,500   บาท/ไร   9,750   บาท/ไร 

2.2) ทําสวน สวน                 .       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

สวน                 .       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร              บาท/ไร 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

2.3) ทําไร   ไรออย   10  ครัวเรือน 
   35       ไร 

   1,000   กก./
ไร 

   5,000    บาท/
ไร 

   8,000   บาท/
ไร 

  ไรขาวโพด        ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

  ไรมันสําปะหลัง   10  ครัวเรือน 
    22       ไร  2,500  กก./ไร     1,200  บาท/ไร   3,500   บาท/ไร 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

 
๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
   8.1  การศาสนา   ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลสระแกว  นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนาสถาน   

จํานวน 6  แหง  คือ 
    1.  วัดโพธิ์ศรี     บานสระแกว        หมูท่ี  1   ตําบลสระแกว   
    2.  วัดแจงอรุณศิลป      บานนาเสียว        หมูท่ี  5  ตําบลสระแกว 

3. วัดปาบานเกาคอ  บานเกาคอ         หมูท่ี  3   ตําบลสระแกว 
    3.  วัดบานโคกสวาง     บานโคกสวาง        หมูท่ี  6  ตําบลสระแกว  
    4.  วัดปาไพศาลสามัคคี  บานวังหิน      หมูท่ี  7  ตําบลสระแกว 

5.  วัดปาบานโนนเหลื่อม บานโนนเหลื่อม     หมูท่ี  4   ตําบลเปอยนอย 
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๘.๒ ประเพณีและงานประจําป 
-  ประเพณีวันข้ึนปใหม   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต   ประมาณเดือนเมษายน 
-  งานประเพณีบุญกู   ประจําเดือนเมษายน 
-  ประเพณีทําบุญกลางบาน ประมาณเดือนพฤษภาคม 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเขาพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 

 
๘.๓ ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
 

    ภมิูปญญาทองถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลไดอนุรักษณภูมิปญญาทองถ่ิน  ไดแก  วิธีการทําเครื่อง
จักสารใชสําหรับในครัวเรือน  วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผาไหม  วิธีการทอเสื่อจากตนกก  และวิธีการจับปลา
ธรรมชาติ   
    ภาษาถิ่น  พูดภาษาอิสาน    
 

๘.๔ สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
    ประชาชนในเขตเทศบาลไดผลิตของใชพ้ืนเมืองข้ึนใชในครัวเรือนและเหลือเอาไวจําหนวยบาง ไดแก  
เสื่อท่ีทอจากตนกก  ผาท่ีทอจากผาฝายและผาไหม  เครื่องจักรสานท่ีทําจากไมไผ      
 
๙. ทรัพยากรธรรมชาต ิ
    

        -  ทรัพยากรปาไม    จํานวน   1  แปลง    เนื้อท่ี 33  ไร  1  งาน   72.60  ตาราง 
        - ท่ีสาธารณะจํานวน  1  แปลง   เนื้อท่ี   6   ไร 
 

แหลงน้ํา 
-  ลําน้ํา  ลําหวย   จํานวน   4   สาย 
-  บึง  หนองอ่ืนๆ  จํานวน   3   แหง  
- อางเก็บน้ํา    จํานวน   1   แหง 
-  ฝาย      จํานวน   11  แหง 
- บอโยก     จํานวน   14  แหง  
- สระน้ํา     จํานวน   15  แหง 
- ประปาหมูบาน   จํานวน   4   แหง 
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             กระบวนการบริหารงานบุคคล 
ศักยภาพของเทศบาลตําบลสระแกว 
    1. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสระแกว 
   1. นายวุฒิชัย   ปอศรี     ตําแหนง  ประธานสภาเทศบาลตําบลสระแกว 
   2. นายสมศักดิ์   สีหามาตย    ตําแหนง  รองประธานสภาเทศบาลตําบลสระแกว 
   3. นายสมนึก    แกนพรม    ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสระแกว 
   4. นายทว ี    เท่ียงธรรม   ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสระแกว 
   5.  นายประเสริฐ  แกนพรม    ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสระแกว 
   6.  นางบานเย็น   จันทะโชติ    ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสระแกว 
   7.  นางพรมพร   ปวงประชัง   ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสระแกว 
   8.  นางบุญโฮม   ยวงแกว    ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสระแกว 
   9.  นางวิลัย    ศิริประสาท   ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสระแกว 
   10. นายสุวรรณ   แกนวงษ    ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสระแกว 
   11. นายเกษมสันต   จันทะรัง    ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสระแกว 
   12.  นายคําพูน   พูลไธสงค    ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสระแกว 
 

1. พนักงานเทศบาล / พนักงานจาง 
สํานักปลัดเทศบาล 
1. จ.ส.อ.วริน   หวานเสนาะ   ตําแหนง  ปลัดเทศบาลตําบลสระแกว 
2. วาท่ีร.ท.วิทยาคม  ลาปราบ    ตําแหนง  รองปลัดเทศบาลตําบลสระแกว 
3. นายธนภัทร   ภูวเดชชญานันท  ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลสระแกว 
4. นายสุกิจ    พระพินิจ    ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชน 
5. นางสาวศิริตาภรณ เทียมทะนงค   ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
6. จาเอกวสันต   หวานเสนาะ   ตําแหนง  นักทรัพยากรบุคคล 
7. นางสาววิภาดา  บุตรโพธิ์    ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ 
8. จาเอกวาที   คําเกสร    ตําแหนง  เจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
9. นางรัตนา    คงประจบ             ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 
10. นางกรรณิการ       ปะตังถาโต           ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล (จางเหมาบริการ) 
11.  นายคํามูล            เทือกนา    ตําแหนง  นักการภารโรง  (จางเหมาบริการ) 
12. นายสําลี             ไพสอน               ตําแหนง  คนงานเก็บขยะ (จางเหมาบริการ)  
13.  นายสมชาย        ปสสาวะเท       ตําแหนง  คนงานเก็บขยะ  (จางเหมาบริการ) 
14. นายพรมโชค        พรมจันทร          ตําแหนง  คนงานเก็บขยะ  (จางเหมาบริการ) 
15. นายเรดา             ปะทิทัง            ตําแหนง  คนงานเก็บขยะ  (จางเหมาบริการ    

 16. นายคําผล            ดีแปน             ตําแหนง  พนักงานปองกันฯ (จางเหมาบริการ) 
17. นายสมนึก          แตกหนองโน        ตําแหนง  พนักงานปองกันฯ (จางเหมาบริการ) 
18.  นายจิรวัฒน       สินธร               ตําแหนง  พนักงานปองกันฯ (จางเหมาบริการ) 
19. นายวิวรรธน      หม่ืนไธสง       ตําแหนง  พนักงานปองกันฯ (จางเหมาบริการ) 
20 นายประสิทธิ์     ปกะตัง                ตําแหนง  พนักงานปองกันฯ (จางเหมาบริการ) 
21 นายสังคม   ดวงมณี    ตําแหนง  พนักงานปองกัน ฯ   (จางเหมาบริการ) 
22.  นายจรูญ        เทพบุรี             ตําแหนง  ผูชวยชางไฟฟา  (จางเหมาบริการ)    
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  กองคลัง 

1. นางไพรัตน   วงคอินทรจันทร   ตําแหนง  หัวหนากองคลัง 
2. นางสาวธมนวรรณ กองเกิด     ตําแหนง  นักวิชาการเงินและบัญชี 
3. นางสาวทัศนีย  ศิรินารถ     ตําแหนง  เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
4. นางเกศวรากร  เสนาวงค     ตําแหนง  เจาพนักงานพัสดุ 
5. นางอรพิม    เจริญสวาง    ตําแหนง  ผูชวยนักวิชาการเงินและบัญชี 
6. นางทองจันทร  โสดก      ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีพัสดุ 
7. นางสาวเดือนเพ็ญ ผลดิลก     ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีจัดเก็บรายได 

 

กองชาง 
1.  นายประจักษ  พันธพิทักษ    ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง 
2. นายวุฒิพงษ   เพ่ิมทอง     ตําแหนง  จางเหมาบริการ 

 

กองการศึกษา 
1. นางสุภาวดี   พลธา      ตําแหนง  หัวหนากองการศึกษา 
2. นายชัยทัต   รุงเรือง     ตําแหนง  ผูชวยนักวิชาการศึกษา 
3. นางศมนญา   เพ่ิมทอง     ตําแหนง  ครูผูดูแลเด็ก 
4. นางสมจิตร   หลาหาญ     ตําแหนง  ครูผูดูแลเด็ก 
5. นางอริสรา   หม่ืนไธสงค    ตําแหนง  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 
6. น.ส.กานตพิชชา  เสง่ียมทรัพย    ตําแหนง  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 
7. นางบุญสิงห   แตกหนองโน    ตําแหนง  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 
8. นางสาวภัคกัญญา ประตา     ตําแหนง  จางเหมาบริการ 

 

(4)  ระดับการศึกษาของบุคลากร 
                 ประถมศึกษา                           จํานวน    -   คน 
                 มัธยมศึกษา/  อาชีวะศึกษา       จํานวน  24   คน 
                 ปริญญาตรี                               จํานวน    9   คน 
                 สูงกวาระดับปริญญาตรี             จํานวน    7   คน 
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สวนท่ี 2 
 สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2557-2560) 

 
  ๑.  สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ  และการเบิกจายงบประมาณ 
      ในปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
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   18 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2557 
เทศบาลตําบลสระแกว อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน 

ยทุธศาสตร ์

แผนการดําเนนิการท ัง้หมด 
อนมุตังิบประมาณ ลงนามสญัญา  

จาํนวน คดิ
เป็น งบประมาณ คดิ

เป็น 
จาํนวน คดิ

เป็น งบประมาณ คดิ
เป็น 

จาํนวน คดิ
เป็น งบประมาณ คดิ

เป็น โครงการ โครงการ โครงการ 

1.การพัฒนาคนและสังคมทีม่คีณุภาพ 25 27.17 2,930,000.00 8.9 4 21.05 190,000.00 18.23 2 16.67 128,037.00 19.44 

2.การแกไ้ขปัญหาความยากจน 4 4.35 2,240,000.00 6.8 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.การพัฒนาเมอืงและชมุชนน่าอยู ่ 29 31.52 17,596,000.00 53.43 7 36.84 558,000.00 53.55 4 33.33 349,705.00 53.11 

4.การพัฒนาเศรษฐกจิชมุชน การคา้ และการลงทนุ 12 13.04 1,160,000.00 3.52 1 5.26 20,000.00 1.92 1 8.33 20,000.00 3.04 

5.การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 4 4.35 450,000.00 1.37 2 10.53 120,000.00 11.52 2 16.67 90,000.00 13.67 

6.การพัฒนาการทอ่งเทีย่ว 3 3.26 900,000.00 2.73 1 5.26 50,000.00 4.8 1 8.33 46,729.00 7.1 

7.การจัดการระบบการบรหิารจัดการ 15 16.3 7,657,153.00 23.25 4 21.05 104,000.00 9.98 2 16.67 24,000.00 3.64 

รวม 92   32,933,153.00   19   1,042,000.00   12   658,471.00   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เบกิจา่ย 100% 

จาํนวน คดิ
เป็น งบประมาณ คดิ

เป็น 
จาํนวน คดิ

เป็น งบประมาณ คดิ
เป็น โครงการ โครงการ 

2 16.67 128,037.00 19.44 2 16.67 128,037.00 19.44 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4 33.33 349,705.00 53.11 4 33.33 349,705.00 53.11 

1 8.33 20,000.00 3.04 1 8.33 20,000.00 3.04 

2 16.67 90,000.00 13.67 2 16.67 90,000.00 13.67 

1 8.33 46,729.00 7.1 1 8.33 46,729.00 7.1 

2 16.67 24,000.00 3.64 2 16.67 24,000.00 3.64 

12   658,471.00   12   658,471.00   
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รายงานสรปุผลการดาํเนนิงาน ปี 2558 

เทศบาลตาํบลสระแกว้ อ.เปือยนอ้ย จ.ขอนแกน่ 
 

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการ 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา 

ทั้งหมด 

จํานวน 
คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 

จํานวน 
คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 

จํานวน 
คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 

โครงการ โครงการ โครงการ 

1.ดานการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 68 25 4,305,000.00 10.04 43 28.67 1,975,697.00 12.35 43 30.71 1,441,010.45 11.71 

2.ดานการพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 65 23.9 9,370,000.00 21.86 15 10 1,060,000.00 6.62 15 10.71 955,510.00 7.76 

3.ดานเศรษฐกจิชุมชน เพื่อการแขงขัน 15 5.51 1,010,000.00 2.36 3 2 260,000.00 1.62 3 2.14 260,000.00 2.11 
4.ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยาง
ยั่งยืน 30 11.03 7,200,000.00 16.8 4 2.67 830,000.00 5.19 3 2.14 510,000.00 4.14 

5.ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 94 34.56 20,980,000.00 48.94 85 56.67 11,874,565.00 74.21 76 54.29 9,143,980.99 74.28 

รวม 272   42,865,000.00   150   16,000,262.00   140   12,310,501.44   
 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เบิกจาย 100% 

จํานวน 
คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 

จํานวน 
คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 

โครงการ โครงการ 

43 30.71 1,413,490.45 11.59 40 29.85 1,204,790.45 10.19 

15 10.71 955,510.00 7.84 15 11.19 955,510.00 8.08 

3 2.14 260,000.00 2.13 3 2.24 260,000.00 2.2 

3 2.14 510,000.00 4.18 3 2.24 510,000.00 4.31 

76 54.29 9,054,655.99 74.26 73 54.48 8,893,980.99 75.22 

140   12,193,656.44   134   11,824,281.44   
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เทศบาลตําบลสระแกว อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน 

               

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการ 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา 

ทั้งหมด 

จํานวน 
คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 

จํานวน 
คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 

จํานวน 
คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 

โครงการ โครงการ โครงการ 

1.ดานการพัฒนาคุณภาพคนและสงคม 44 28.39 5,865,000.00 22.35 27 46.55 1,764,585.00 36.64 27 49.09 1,603,673.00 39.38 

2.ดานการพัฒนาเมืองนาอยูและชุมชนนาอยู 58 37.42 9,580,000.00 36.5 9 15.52 1,059,192.00 21.99 9 16.36 687,670.00 16.89 

3.ดานเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขัน 14 9.03 1,880,000.00 7.16 3 5.17 215,000.00 4.46 3 5.45 215,000.00 5.28 
4.ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพื่อ
การพัฒนาทีย่ั่งยืน 20 12.9 7,130,000.00 27.17 5 8.62 739,000.00 15.34 5 9.09 684,800.00 16.82 

5.ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการทีดี่ 19 12.26 1,791,600.00 6.83 14 24.14 1,038,483.00 21.56 11 20 881,396.26 21.64 

รวม 155   26,246,600.00   58   4,816,260.00   55   4,072,539.26   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เบิกจาย 100% 

จํานวน 
คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 

จํานวน 
คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 

โครงการ โครงการ 

27 49.09 1,603,673.00 39.38 27 49.09 1,603,673.00 39.38 

9 16.36 687,670.00 16.89 9 16.36 687,670.00 16.89 

3 5.45 215,000.00 5.28 3 5.45 215,000.00 5.28 

5 9.09 684,800.00 16.82 5 9.09 684,800.00 16.82 

11 20 881,396.26 21.64 11 20 881,396.26 21.64 

55   4,072,539.26   55   4,072,539.26   
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รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2560 

เทศบาลตําบลสระแกว อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน  

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการ 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา 

ทั้งหมด 

จํานวน 
คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 

จํานวน 
คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 

จํานวน 
คิด
เปน 

งบประมาณ คิดเปน โครงกา
ร 

โครงการ โครงการ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 59 24.48 6,775,000.00 11.75 34 40.48 4,415,320.00 49.56 0 - 0 - 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 84 34.85 34,330,000.00 59.52 25 29.76 2,141,638.00 24.04 0 - 0 - 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขัน 22 9.13 2,180,000.00 3.78 5 5.95 200,000.00 2.24 0 - 0 - 
4.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพือ่
การพัฒนาอยางยั่งยืน 37 15.35 9,680,000.00 16.78 3 3.57 636,000.00 7.14 0 - 0 - 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 39 16.18 4,710,000.00 8.17 17 20.24 1,516,602.00 17.02 0 - 0 - 

รวม 241   57,675,000.00   84   8,909,560.00   0   0   
 
 
            
 
 
         หมายเหตุ: กําลังอยูระหวางดําเนินการ

เบิกจาย 100% 

จํานวน คิด
เปน 

งบประมาณ 
คิด
เปน 

จํานวน คิด
เปน 

งบประมาณ 
คิด
เปน โครงการ โครงการ 

0 - 0 - 0 - 0 - 

0 - 0 - 0 - 0 - 

0 - 0 - 0 - 0 - 

0 - 0 - 0 - 0 - 

0 - 0 - 0 - 0 - 

0   0   0   0   
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๒. ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

๒.๑ ผลท่ีไดรับหรือผลท่ีสําคัญ 
 ตามท่ีเทศบาลไดดําเนินงานตางๆ ตั้งแตมีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  เพ่ือแกไขปญหาใหกับ

ประชาชน และพัฒนาองคกรใหเกิดความม่ังคงในการพัฒนาเพ่ือใหความเปนอยูของประชาชนดีข้ึน  ซ่ึงผลจากการ
ดําเนินงานของเทศบาลนั้น  ผลท่ีไดรับมีดังนี้   

๑.  ประชาชนมีน้ําประปาใชทุกครัวเรือน 
๒.  ประชาชนมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน 
๓.  ประชาชนมีถนนใชในการสัญจรไปมาไดสะดวก 
๔.  ไมมีการเกิดอาญชญากรรมในพ้ืนท่ี   
๖.  เด็กๆ ไดรับการศึกษาทุกคน 
๗.  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูปวยเอดส  ไดรับเงินชวยเหลือเบี้ยยัชีพทุกคน 
๑๐. ประชาชนไดรับความชวยเหลือในเรื่องท่ีอยูอาศัยท่ีม่ันคงแข็งแรง 
๑๑. ประชาชนไดรับความชวยเหลือจากสาธาณะภัย 
๑๓. ไมมีเกิดอาญชญากรรมการในพ้ืนท่ี 
๑๔. ปญหาไขเลือดออกลดลง 
๑๖. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการท่ีถูกตอง 
๑๗. ประชาชนไดรับความรูเก่ียวกับการสาธารณสุข 
๑๘. ประชาชนไดรับความรูเก่ียวกับการปองกันภัย 
๑๙. ประชาชนไดมีสวนรวมในการดําเนินงานตางๆ ของเทศบาล 
๒๐. ประชาชนไดรับบริการจากงานบริการตางๆ ของเทศบาลดวยความสะดวก 
 

สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ผลท่ีคาดวาจะไดรับเพ่ิมข้ึน มีดังนี้ 
๑. ประชาชนมีถนนท่ีมีคุณภาพดีข้ึนสําหรับในการสัญจรไปมา  
๒. มีสํานักงานแหงใหมเพ่ือรองรับการบริการประชาชน  
๓. ประชาชนไดรับการฝกอบรมอาชีพเพ่ือนําไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายไดใหกับครัวเรือน 
๔. ชุมชนในเขตเทศบาลมีระบบระบายน้ําเพ่ิมมากข้ึน 
๕. การกําจัดขยะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

๒.๒ ผลกระทบ 
 ในการดําเนินงานของเทศบาลปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  สามารถดําเนินการไดตามท่ี

ประชาชนตองการเฉลี่ย ๓ ป  รอยละ ๗๓.๓๓  ซ่ึงการดําเนินงานนั้นก็สามารถสงผลผลกระทบตอชุมชนในเขต
เทศบาล  ดังนี้ 

 ๑. การกอสรางถนนเพ่ิมข้ึนในเขตเทศบาล  ทําใหการระบายน้ําไดชาเกิดน้ําทวมขังในบางจุด ทําให
เทศบาลตองเรงกอสรางรางระบายน้ําเพ่ิมข้ึนเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว 

 ๒. การพัฒนาเจริญข้ึนทําใหการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนไปดวย  สงผลใหเกิดเปนชุมชนแออัด 
กอใหเกิดโรคระบาด เชน  ไขเลือดออก  โรคมือ ทาว ปาก  เปนตน 

 ๓. เม่ือประชาชนเพ่ิมมากข้ึน แตหนวยบริการดานสาธารณสุขมีไมเพียงพอตอความตองการ ทําใหไมไดรับ
ความสะดวกในการใชบริการ 

 ๔. การกอสรางทางระบายน้ําในชุมชนสามารถระบายน้ําได  แตผลกระทบคือปลายทางท่ีเปนพ้ืนท่ี
การเกษตรไดรับความเสียหาย  เพาะปลูกไมได  เปนแหลงสะสมเชื้อโรคตางๆ    
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๓. สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนิงานท่ีผานมาและแนวทางการแกไข  
    ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ปญหา 

๑)  เจาหนาท่ียังขาดความรูความเขาใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เทาท่ีควร   
๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช  เทคโนโลยีในการทํางานมีไมเพียงพอและไมทันสมัย   
๓)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปญหาท่ีจะตองแกไขอยูเปนจํานวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความตองการซ่ึงความตองการดังกลาวมีเปนจํานวนมาก   
๕)  ประชาชนยังไมเขาใจขอบเขตอํานาจหนาท่ีของเทศบาลท่ีจะสามารถดําเนินการได  

อุปสรรค 
๑)  การขาดความรูเรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกท้ัง เครื่องมือ  เครื่องใช  เทคโนโลยีใน

การทํางานมีไมเพียงพอและไมทันสมัย  ทําใหเกิดอุปสรรคในการดําเนินงานเปนอยางยิ่ง  
๒)  เทศบาลมีงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงานแกไขปญหาของประชาชน   
๓)  เทศบาลสมารถดําเนินการไดเฉพาะตามอํานาจหนาท่ี      

 แนวทางการแกไข   
  (๑)  การดําเนินงานของเทศบาล 

๑)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบใน
การจัดทําแผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน   

๒)  การดําเนินงานของเทศบาลควรจะใหเปนไปตามแผนพัฒนาสามป กลาวคือควรจะ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปมาพิจารณาดําเนินการ  

๓)  ไมควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ท่ีไมอยูในอํานาจหนาท่ี  ในแผนพัฒนาสามป   
๔)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีสามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   
๕)  ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีประชาชนไดรับความเดือดรอนมากท่ีสุด  

เชน  การแกไขปญหาเรื่องน้ําประปา   
(๒)  การบริการประชาชน 

๑)  ควรจัดใหมีสถานท่ีในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง  เชน  มีจุดบริการและเกาอ้ี     
 เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจาหนาท่ีคอยใหคําแนะนําท่ีดี    

  ๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวก   
รวดเร็วและถูกตอง  ในการบริการของเทศบาล 

  ๓)  เจาหนาท่ีเทศบาลควรยิ้มแยม  แจมใส  และพูดจาสุภาพตอประชาชน 
  ๔)  ควรสรางความสัมพันธระหวางเทศบาลกับประชาชน เพ่ือใหเกิดความเขาใจ 
  ๕)  ควรสรางภาพลักษณท่ีดีใหเกิดข้ึนกับเทศบาล  
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  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ปญหา 

๑) การจัดทําแผนพัฒนาสามปของเทศบาลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมท่ีไมสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  คือ  ไมมีในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  

๒)  เทศบาลไมสามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายไดครบ
ทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตรการพัฒนา   

๓)  เทศบาลไมสามารถดําเนินการไดครบทุกโครงการ/กิจกรรมท่ีตั้งไวในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย  
  อุปสรรค 

๑)  เทศบาลตําบลสระแกว มีงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงานแกไขปญหาและ
ความตองการของประชาชนในชุมชนไดท้ังหมด  

๒)  เทศบาลต้ังงบประมาณในการดําเนินการตามภารกิจแตละดานบางรายการยังไม
เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ทําใหตองโอนเพ่ิม โอนลด และตั้งจายรายการใหม      
    แนวทางการแกไข   
  (๑)  การดําเนินงานของเทศบาล 

๑)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบใน
การจัดทําแผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน   

๒)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังใน
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาสามป                               

๓)  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายให
สามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   

๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดาน
ท่ีจะตองดําเนินการ ซ่ึงจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม    

๕)  ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีประชาชนไดรับความเดือดรอนมากท่ีสุด  
เชน  การแกไขปญหาเรื่องน้ําประปา  การขาดแคลนน้ําในการอุปโภค-บริโภค  และปญหาวาตะภัยท่ีเกิดข้ึนเปน
ประจําทุกป 

(๒)  การบริการประชาชน 
๑)  ควรจัดใหมีสถานท่ีในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง  เชน  มีจุดบริการและ

เกาอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจาหนาท่ีคอยใหคําแนะนําท่ีดี    
๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพ่ือใหประชาชนไดรับความ

สะดวก  รวดเร็วและถูกตอง  ในการบริการของเทศบาล 
๓)  เจาหนาท่ีเทศบาลควรยิ้มแยม  แจมใส  และพูดจาสุภาพตอประชาชน 
๔)  ควรสรางความสัมพันธระหวางเทศบาลกับประชาชน เพ่ือใหเกิดความเขาใจ 
๕)  ควรสรางภาพลักษณท่ีดีใหเกิดข้ึนกับเทศบาล  
 
 
 
                /ปงบประมาณ 2559.... 
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  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ปญหา 
๑)  เทศบาลตําบลสระแกว  ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงิน

อุดหนุนท่ัวไปจากรัฐบาลนอยกวาปท่ีผานมา  ซ่ึงไมไดรับตามท่ีตั้งประมาณการรายรับไวในงบประมาณ
รายจายประจําป  ทําใหไมสามารถดําเนินการโครงการไดท้ังหมด  

๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช  เทคโนโลยีในการทํางานยังมีไมเพียงพอตอการดําเนินการ 
๓)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปญหาท่ีจะตองแกไขอยูเปนจํานวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความตองการซ่ึงความตองการดังกลาวมีเปนจํานวนมาก   

อุปสรรค 
๑)  อํานาจหนาท่ีมีขอจํากัดทําใหไมสามารถดําเนินการได   

    แนวทางการแกไข   
     (๑)  การดําเนินงานของเทศบาล 

๑)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบใน
การจัดทําแผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน   

๒)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังใน
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาสามป  

๓)  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายให
สามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   

๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดาน
ท่ีจะตองดําเนินการ ซ่ึงจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม 

 

(๒)  การบริการประชาชน 
๑)  ควรปรับปรุงระบบทอระบายน้ํา  แกไขปญหาขยะไมใหสงกลิ่นเหม็น 
๒)  ควรปรับสถานท่ีในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง  เชน  มีจุดบริการและเกาอ้ี

เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจาหนาท่ีคอยใหคําแนะนําท่ีดี   
๓)  เทศบาลควรจัดประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ผานทางหอประจายขาวมากกวานี้และ

ประชาสัมพันธขาวบอยๆ  
๔)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวก  

รวดเร็วและถูกตอง  ในการบริการของเทศบาล 
 
 
 

**************************************** 
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               สวนท่ี 3 

ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
๑.  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป   
  การจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลจะตองมีความสัมพันธระหวางแผนยุทธศาสตรชาติ เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศไปสูความม่ันคง  ม่ังค่ัง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ของประเทศไทยกําลังอยู
ระหวางการการเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติตอท่ีประชุมคณะกรรมกรรจัดทํายุทธศาสตรชาติ    ซ่ึงขณะนี้อยู
ระหวางการดําเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมิติท่ีประชุมคณะกรรมกรรจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ  
โดยรางกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปยอได  ดังนี้ 
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๑. ความเปนมา 

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทา
ยุทธศาสตรชาติ มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทารางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป เพ่ือใชในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยัง่ยืน และใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาให
ความเห็นชอบเพ่ือใชเปนกรอบในการดําเนินงานในระยะท่ี ๒ ของรัฐบาล (ป ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการ
ปฏิรูปในระยะท่ี ๓ (ป ๒๕๖๐ เปนตนไป) คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ๒ 
คณะ ไดแก (๑) คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดทํารางกรอบยุทธศาสตรชาติ
ระยะ ๒๐ ป และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทาราง
แผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูปไดดําเนินการยกรางกรอบยุทธศาสตรชาติ
ระยะ ๒๐ ป ตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด โดยไดมีการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติท่ีมาจากหลายภาคสวน ไดแกภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได
พิจารณานําขอคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแหงชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเปนขอมูลในการยกราง
ยุทธศาสตรชาติดวย และไดนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ตอท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติ ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการดาเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมติ ท่ีประชุม
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตรชาติ 

ในการดําเนินการข้ันตอไป คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติจะนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติ
เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะไดมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน กอนท่ีจะนําเสนอตอสภา
นิติบัญญัติแหงชาติใหความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตรชาติมาใชเปนกรอบในการกําหนดทิศทางในการบริหาร
ประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงเปนชวงเวลาของการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หนวยงานตางๆ จะไดนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แหงชาติ ซ่ึงเปนแผนระยะ ๕ ป มาถายทอดลงสูแผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหวางท่ี
กลไกการจัดทํายุทธศาสตรชาติตามรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมอยูระหวางการดําเนินการ ซ่ึงคาดวาจะดําเนินการแลว
เสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 

๒. สาระสาคัญ 
     ๒.๑ สภาพแวดลอม 

ในชวงทศวรรษท่ีผานมา กระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโลกเปนไปอยางรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติทําใหภูมิทัศนของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ โดยกอใหเกิดโอกาสท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม 
สิง่แวดลอม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแตขณะเดียวกันทามกลางความเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ก็มี
ปจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามท่ีตองบริหารจัดการดวยความยากลาบากมากข้ึนกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิ
ทัศนเศรษฐกิจของโลกไดสงผลใหโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยซ่ึงเดิมมีโครงสรางเศรษฐกิจในระบบ “เกษตร
แบบพ่ึงตนเอง” ตองปรับตัวและเปลี่ยนไปเปนระบบเศรษฐกิจท่ี “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการสงออก” การพัฒนาใน
ภาคเกษตรลาชากวาฐานการผลิตอ่ืนๆ ท่ีอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมมากข้ึนตามลําดับโดยเฉพาะอยางยิ่งภายใต
อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒนและความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปญหาความเหลื่อมล้ํา
ทางดานรายไดระหวางภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหวางสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกวางข้ึน 
และปญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุมเกษตรกรรายยอยและในภาคชนบทรวมท้ังโอกาสในการเขาถึงขอมูล
ขาวสาร องคความรู แหลงทุน และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพสาหรับประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลก็มีในวงแคบ
กวา ในขณะท่ีการใชเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับวายังอยูในกลุมประเทศท่ีใชเทคโนโลยี 

 
                      /ในระดับกลาง.... 



จัดทําโดย งานนโยบายและแผน สํานักปลดัเทศบาล    
 

   28  
 

ในระดับกลางๆ ซ่ึงสวนใหญไมสามารถพัฒนาไดเองภายในประเทศ ตองนาเขามาจากตางประเทศ 
โดยรวมประเทศไทยจึงยังใชวัตถุดิบและแรงงานเขมขนในการเปนจุดแข็งในการแขงขันและขับเคลื่อนการ
เจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกดานหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม
รวมท้ังความเชื่อมโยงอยางใกลชิดของสังคมโลกไดทาใหเกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงดานอ่ืนๆ ท่ีซับซอนข้ึนอาทิ 
การกอการราย โรคระบาด เครือขายยาเสพติดขามชาติ และการกอการราย อาชญากรรมขามชาติในรูปแบบตางๆ 
ขณะท่ีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงข้ึน ซ่ึงลวนแลวเปนความเสี่ยงในการดารงชีวิตของ
ประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผนดินของภาครัฐ 

 

นอกจากนั้นในชวงตนศตวรรษท่ี ๒๑ กระแสโลกาภิวัตนไดทาใหภูมิทัศนทางดานเศรษฐกิจและ
สังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุงสูเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะท่ีโอกาสทางเศรษฐกิจ
ขยายเพ่ิมข้ึน แตชองวางทางสังคมก็ยิ่งกวางข้ึนรวมถึงชองวางทางดิจิทัล (digital divide) ถาหากไมสามารถลดลงก็
จะยิ่งทําใหความเหลื่อมล้ําทางรายไดและโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกตางมากข้ึน ประกอบกับใน
อนาคต ๒๐ ปขางหนาสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในทุกมิต ิ
เง่ือนไขภายนอกท่ีสําคัญตอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ไดแก กระแสโลกาภิวัตนท่ีเขมขนข้ึนอยางตอเนื่องและ
มีความเสี่ยงและทาทายตอการปรับตัวมากข้ึนจากการเคลื่อนยายอยางเสรีและรวดเร็วของผูคน เงินทุน ขอมูล
ขาวสารองคความรูและเทคโนโลยี และสินคาและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุมเศรษฐกิจในภูมิภาคนําไปสูความ
เชื่อมโยงทุกระบบในขณะท่ีศูนยรวมอํานาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนยายมาสูเอเชียภายใตสภาพแวดลอมทาง
เศรษฐกิจโลกซ่ึงในชวงระยะ ๑๐ ปขางหนาจะยังคงไดรับผลกระทบจากปจจัยสําคัญหลายประการท้ังปญหาตอเนื่อง
จากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจโลกในชวงป ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณในกลุมประเทศยูโรโซนท่ีทาใหระดับ
หนี้สาธารณะในประเทศตางๆ เพ่ิมสูงข้ึนและกลายเปนความเสี่ยงตอความยั่งยืนทางการคลัง ขณะท่ีจะมีผลพวง
ตอเนื่องจากการดําเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุน ซ่ึงเปนความเสี่ยงใหเกิด
ภาวะเงินเฟอไดเม่ือเศรษฐกิจฟนตัวเต็มท่ี รวมท้ังอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ 
นอกจากนั้นการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเขาสูจุดอ่ิมตัวมากข้ึน ขณะท่ีการพัฒนาเทคโนโลยีใหมท่ีจะชวยให
ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมข้ึนขนานใหญและเปนวงกวาง เชนท่ีเคยเกิดข้ึนในชวงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยัง
ไมมีแนวโนมการกอตัวท่ีชัดเจน แตก็มีแนวโนมของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหมๆ ท่ีจะเปนโอกาสสาหรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหมๆ ซ่ึงภายใตเง่ือนไขดังกลาว เศรษฐกิจโลกในชวง ๑๐ ปขางหนามีแนวโนมท่ีจะขยายตัว
ต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๕.๑ ในชวง ๕ ปกอนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณท่ีตลาดโลกขยายตัวชา 
แตประเทศตางๆ ขยายกาลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแขงขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงข้ึน 
ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ป ขางหนานี้ จะทาใหขนาดของตลาดในประเทศ
ขยายตัวชาลง เง่ือนไขดังกลาวเปนความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไมเรง
ปรับโครงสรางเพ่ือแกปญหาจุดออนและเสริมจุดแข็งใหสัมฤทธิ์ผล 

ในดานความม่ันคงของโลกก็กาลังกาวเขาสูชวงเปลี่ยนผานท่ีสําคัญจากการปรับดุลอํานาจของ
สหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผูนาโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียท่ีเพ่ิมมากข้ึนในเอเชีย
และยุโรปนั้น นาจะมีผลทําใหบรรยากาศดานความม่ันคงของโลกในชวงป  ๒๕๖๐ – ป ๒๕๗๙  มีลักษณะ
ผสมผสานกันท้ังความรวมมือและความขัดแยง โดยข้ึนอยูกับปจจัยผลประโยชนแหงชาติท้ังในระดับทวิภาคีและพหุ
ภาคีเปนองคประกอบสําคัญในการกําหนดนโยบายของประเทศและกลุมประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงดาน
เทคโนโลยีอยางรวดเร็วจะเปนเง่ือนไขสําคัญสําหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เทคโนโลยีสมัยใหมท่ีเปนอัจฉริยะจะกระทบการดํารงชีวิตของคนและทําใหเกิดธุรกิจรูปแบบใหม รวมท้ังเกิดการ
เชื่อมตอและการบรรจบกันของเทคโนโลยีกาวหนาอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ ซ่ึงประเทศไทยจะตองลงทุนดาน 

                       /ทรัพยากรณ... 
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ทรัพยากรมนุษยและการวิจัยใหสามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมได เง่ือนไขการผลิตและการ
บริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมก็จะเปนเกณฑมาตรฐานท่ีกดดันใหประเทศไทยตองปรับเปลี่ยนไปสูสังคมสีเขียวโดย
การพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใชก็จะมีสวนสําคัญ และชวยแกปญหาการลดลงของทรัพยากรตางๆ รวมท้ัง
น้ํามัน ซ่ึงแมราคาจะลดลงแตมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม จึงตองผลักดันใหมุงสูการผลิตพลังงานทดแทนใน
รูปแบบตางๆ รวมท้ังพืชพลังงานท่ีอาจจะสงผลกระทบตอความม่ันคงทางอาหารของโลกนอกจากนั้น ยังมีขอจํากัด
และความเสี่ยงสําคัญจากการเขาสูสังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกรอน 
ท้ังนี้โครงสรางประชากรโลกท่ีเขาสูสังคมสูงวัย แมจะสงผลใหเกิดโอกาสทางธุรกิจใหมๆ แตมีความเสี่ยงใหเกิดการ
แยงชิงแรงงานและเงินทุน รวมท้ังมีแรงกดดันตอการใชจายงบประมาณดานสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนใน
หลายๆ ประเทศกลายเปนความเสี่ยงดานการ คลังท่ีสําคัญ สําหรับ ภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศท่ีผันผวนกอใหเกิดภัยธรรมชาติท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนนั้น กดดันใหตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดา
เนินธุรกิจ การดํารงชีวิต การผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากข้ึน ในขณะท่ีความพยายามในการ
กระจายความเจริญและการพัฒนาใหมีความท่ัวถึงมากข้ึน ประกอบกับจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนจะสงผลใหความ
เปนเมืองเติบโตอยางตอเนื่อง ตามมาดวยการมีขอกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑท่ีเก่ียวเนื่องกับลักษณะการใช
พ้ืนท่ี และความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงดังกลาว การยึดถือหลักการบริหารจัดการท่ีดี
ท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใชระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติใหเปนไปตามสิทธิมนุษยชนจะเขมขน
มากข้ึน 

สําหรับสถานการณและสภาพแวดลอมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแตอดีตถึง
ปจจุบันทําใหประเทศไทยมีระดับการพัฒนาท่ีสูงข้ึนตามลําดับ โดยถูกจัดอยูในกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางมา
ตั้งแตป ๒๕๓๑ และไดขยับสูงข้ึนมาอยูในกลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางตั้งแตป ๒๕๕๓ และลาสุด
ในป ๒๕๕๗ รายไดประชาชาติตอหัวเพ่ิมข้ึนเปน ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร สรอ. ตอปฐานการผลิตและบริการหลากหลาย
ข้ึน ฐานการสงออกสินคาอุตสาหกรรมใหญข้ึนมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแขงขันและมีสวนแบงใน
ตลาดโลกสูงข้ึนและสรางรายไดเงินตราตางประเทศในระดับสูง อาทิ กลุมยานยนต อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา 
อุตสาหกรรมอาหาร สินคาเกษตร การทองเท่ียว และบริการดานสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจท่ีใหญข้ึนสงผลใหการจาง
งานเพ่ิมข้ึนเปน ๓๘.๑ ลานคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ลานคน อัตราการวางงานเฉลี่ยไมถึงรอยละ ๑ ปญหา
ความยากจนจึงลดลงตามลําดับจากรอยละ ๒๐.๐ ในป ๒๕๕๐ เปนรอยละ ๑๐.๙ ในป ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีข้ึนใน
ทุกระดับ โอกาสการไดรับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ และการ
คุมครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเขาถึงทรัพยากรตางๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีข้ึนตามลําดับ ใน
ขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเปนสากลมากข้ึน ความรวมมือระหวางประเทศไทยกับนานาชาติท้ังในรูปของทวิ
ภาคีและพหุภาคีเพ่ือเปนกลไกและชองทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มี
ความกาวหนาไปมาก รวมท้ังกรอบความรวมมือท่ีชวยทําใหประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานตางๆ ไปสูระดับ
สากลก็มีความคืบหนามากข้ึน 

นอกจากนั้น ประสบการณในชวงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ไดสงผลให
ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสรางภูมิคุมกัน ใหดีข้ึนตามแนวคิดการบริหารจัดการท่ีดี
อันไดแก การดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบไดอยางเปนระบบดีข้ึน มีการกากับ
ดูแลวินัยทางการเงินการคลังท่ีกําหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเปนแนวปฏิบัติท่ีดีข้ึนและฐานะการคลังมี
ความม่ันคงมากข้ึน และฐานะเงินสารองระหวางประเทศอยูในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบ
ตางๆ ใหมีการดําเนินการอยางเปนระบบมากข้ึน มีการสรางความเปนธรรมใหกับกลุมตางๆ สามารถคุมครอง
ผูบริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบไดดีข้ึน ชวยสรางบรรยากาศของการแขงขันในตลาด 

 
                   /และสนบัสนุน... 



จัดทําโดย งานนโยบายและแผน สํานักปลดัเทศบาล    
 

30  
 
 และสนับสนุนใหการดาเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคลองตัวมากข้ึนแตประเทศไทยก็

ยังมีจุดออนในเชิงโครงสรางหลายดานท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดออนสําคัญของประเทศไทยไดแก 
โครงสรางประชากรสูงอายุมากข้ึนตามลาดับ แตคุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ําและการออมไมเพียงพอ ประเทศขาด
แคลนแรงงานท้ังในกลุมทักษะฝมือสูงและกลุมทักษะฝมือระดับลาง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ํา ท้ังระบบ
เศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมตํ่า ตองอาศัยการเพ่ิมปริมาณเปนแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะท่ีโครงสรางเศรษฐกิจมี
สัดสวนภาคการคาระหวางประเทศตอขนาดของเศรษฐกิจสูงกวาเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความออนไหว
และผันผวนตามปจจัยภายนอกเปนสําคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ํา โดยท่ีการใชองค
ความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลคายังมีนอย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไมเพียงพอ การ
วิจัยท่ีดาเนินการไปแลวไมถูกนามาใชใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจและสังคมไดอยางคุมคา  

 

การพัฒนานวัตกรรมมีนอย สาหรับการดําเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณา
การจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การดําเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความตอเนื่องประสิทธิภาพต่ํา ขาดความโปรงใส 
และขาดความรับผิดชอบ ขณะท่ีปญหาคอรรัปชั่นมีเปนวงกวาง การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติ
กสรวมท้ังการบริหารจัดการนายังไมเปนระบบโครงขายท่ีสมบูรณและลาชา การบังคับใชกฎหมายยังขาดประสิทธิผล 
และกฎระเบียบตางๆ ลาสมัยไมทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม ไมเคารพสิทธิ
ผูอ่ืนและไมยึดผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญขณะท่ีความเหลื่อมลาและความแตกแยกในสังคมไทยยังเปนปญหาท่ี
ทาทายมาก รวมท้ังปญหาในดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเผชิญกับภาวะขยะลนเมืองและสิ่งแวดลอม
เสื่อมโทรมลงในทุกดาน  ท้ังนี้ ปจจัยและเง่ือนไขภายในประเทศท่ีจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศไทยท่ีสําคัญ 
ไดแก การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ ในระยะเวลา ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะมีนัยยะ
ท่ีสําคัญยิ่งตอการพัฒนาประเทศ กําลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผูสูงอายุจะเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วยอม
สงผลตอศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใชจายการลงทุนและการออม ตลอดจนคาใชจายดาน
สุขภาพ ความม่ันคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  

ขณ ะเดี ยว กันประเทศไทย ก็ เผชิญ กับข อจากัดด านทรัพยากร ท้ั งด าน แรงงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีนัยยะตอตนทุนการผลิตและสภาพแวดลอมความเปนอยูของประชาชนนอกจากนั้นปญหา
ความเหลื่อมลาในมิติตางๆ ก็มีนัยยะตอการสรางความสามัคคีสมานฉันทในสังคม ขอจํากัดตอการยกระดับศักยภาพ
ทุนมนุษย ความจําเปนในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง และ
การปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายท่ีทาใหเกิดความเปนธรรมและลดความเหลื่อมลา และท่ีสําคัญเง่ือนไขจาเปนท่ี
ตองปรับตัวคือ การแกปญหาความออนแอของการบริหารราชการแผนดิน ท่ีทําใหจําเปนตองเรงปฏิรูประบบราชการ
และการเมืองเพ่ือใหเกิดการบริหารราชการท่ีดีโครงสรางท่ีเปนจุดออนและการบริหารจัดการท่ีขาดประสิทธิภาพและ
ความโปรงใสดังกลาว จะสงผลใหประเทศไทยยิ่งตองเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากข้ึนภายใตสถานการณท่ี
กระแสโลกาภิวัตนเขมขนข้ึน เปนโลกไรพรมแดนอยางแทจริง โดยท่ีการเคลื่อนยายของผูคน สินคาและบริการ 
เงินทุน องคความรูเทคโนโลยี ขอมูลและขาวสารตางๆ เปนไปอยางเสรี สงผลใหการแขงขันในตลาดโลกรุนแรงข้ึน
โดยท่ีประเทศตางๆ เรงผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแขงขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยง
และขอจากัดท่ีเกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงตอการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผูคนก็เพ่ิมข้ึน 
กฎเกณฑและกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเขมงวดมากข้ึนท้ังในเรื่องการปลดปลอยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และ
กฎระเบียบทางการเงิน เปนตนเง่ือนไขตางๆ ดังกลาวจะเปนแรงกดดันใหประเทศไทยตองปรับตัวและมีการบริหาร
ความเสี่ยงอยางชาญฉลาดมากข้ึน 

 
 
                        /โดยท่ีการ... 
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 โดยท่ีการปรับตัวจะตองหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางเพ่ือแกจุดออนและ
ควบคูไปกับการสรางกลไกเชิงรุกใหจุดแข็งของประเทศเปนประโยชนสูงสุดแกประชาชนสวนใหญของประเทศ ซ่ึง
หากไมสามารถแกปญหาและปฏิรูปใหสัมฤทธิ์ผลไดในระยะ ๔ - ๕ ปตอจากนี้ ไป ประเทศไทยจะสูญเสีย
ความสามารถในการแขงขัน รายไดเฉลี่ยของประชาชนจะไมสามารถยกระดับใหดีข้ึนได คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยัง
ต่ํา และปญหาความเหลื่อมล้ําจะรุนแรงข้ึน รวมท้ังทรัพยากรจะรอยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในท่ีสุดการพัฒนา
ประเทศจะไมสามารถยั่งยืนไปไดในระยะยาว  ท้ังนี ้เง่ือนไขในปจจุบันและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุก
มิติจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศไทยอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งลักษณะในเชิงโครงสรางท้ังทางเศรษฐกิจ
และสังคมภายในประเทศท้ังท่ีเปนจุดแข็งและเปนจุดออนท่ีจะตองเผชิญและผสมผสานกับปจจัยภายนอกและ
กอใหเกิดท้ังโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การท่ีประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของ
โลกและรับมือกับภัยคุกคามเหลานี้ไดนั้น จําเปนจะตองมีการวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยางรอบ
ดานขณะเดียวกันตองวิเคราะหศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพรอมของประเทศตอการเปลี่ยนแปลง
เหลานั้น โดยท่ีประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญเพ่ือใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัย
คุกคามแบบใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาตไิด 
ไมวาจะเปนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู ซ่ึงจาเปนอยางยิ่งท่ีจะตอง
อาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการดาเนินการรวมกันอยางเปนเอกภาพมีการจัดลําดับความสําคัญและแบง
หนาท่ีรับผิดชอบอยางชัดเจนของผูท่ีเก่ียวของกับประเด็นปญหานั้นๆ  

 

ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวจะตองกําหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือ
กําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคสวนตางๆ เพ่ือใหขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไวดังนั้น จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรท่ีเหมาะสมเพ่ือแกไขจุดออนและ
เสริมจุดแข็งใหเอ้ือตอการพัฒนาประเทศ เพ่ือใหบรรลุซ่ึงเปาหมายการสรางและรักษาไวซ่ึงผลประโยชนแหงชาติใน
การท่ีจะใหประเทศไทยมีความม่ันคงในทุกดาน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและม่ังค่ัง และประเทศสามารถพัฒนาไป
ไดอยางยั่งยืน ท้ังนี้การวิเคราะหใหไดขอสรุปเก่ียวกับจุดแข็ง จุดออน โอกาสและขอจากัดรวมท้ังความเสี่ยงของ
ประเทศ จะนําไปสูการกาหนดตําแหนงเชิงยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศท่ีชัดเจนและไดรับการยอมรับ
รวมกันในสังคมไทยท่ีจะสงผลใหเกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาไปในทิศทางท่ีสอดคลองกัน การดาเนินการมีบูรณาการและเปนเอกภาพภายใตการมองภาพอนาคตของ
ประเทศท่ีเปนภาพเดียวกัน 

อยางไรก็ตามในชวงท่ีผานมา ประเทศไทยมิไดมีการกําหนดวิสัยทัศนประเทศ เปาหมายและ
ยุทธศาสตรของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารจึงใหความสําคัญกับนโยบายพรรค
การเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซ่ึงเม่ือมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาใหการดาเนินนโยบายขาดความตอเนื่อง ถือเปนการ
สูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเปนการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผนดินของ
ประเทศไทยใหมีเปาหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเปนการกําหนดใหฝายบริหารมีความรับผิดชอบท่ีจะตอง
ขับเคลื่อนประเทศไปสูเปาหมายท่ีเปนท่ียอมรับรวมกันและเปนเอกภาพ ประเทศไทยจาเปนจะตองมี “ยุทธศาสตร
ชาติ” ซ่ึงภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญ  

 
 
                    /เพ่ือใหโครงการ.... 
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เพ่ือใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลกยืดหยุน

ปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลง
บริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติได จะตองมีการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายของประเทศ และทิศทาง
ในการขับเคลื่อนประเทศใหสอดคลองกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความทาทายตางๆ ของบริบทโลก และบริบท
การพัฒนาภายในประเทศการกําหนดใหมี “ยุทธศาสตรชาติ” เพ่ือเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
พรอมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผนดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรให
สามารถนาไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังจะชวยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสวนและนาพาประเทศไทย
ใหหลุดพนหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน ท้ังปญหาทางเศรษฐกิจ ปญหาความเหลื่อม
ล้ํา ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น และปญหาความขัดแยงในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหาร
จัดการกับความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผานประเทศไทยไปพรอมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิ
ทัศนใหมของโลก 

ไดซ่ึงจะทําใหประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสําคัญในเวทีโลก สามารถดํารงรักษาความเปนชาติท่ี
มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยูดีมีสุขอยางถวนหนากัน
สาระสําคัญของยุทธศาสตรชาติซ่ึงคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติกาลังดําเนินการยกรางอยูในขณะนี้นั้นจะ
ประกอบดวยวิสัยทัศนและเปาหมายของชาติท่ีคนไทยทุกคนตองการบรรลุรวมกันรวมท้ังนโยบายแหงชาติและ
มาตรการเฉพาะ ซ่ึงเปนแนวทาง ทิศทางและวิธีการท่ีทุกองคกรและคนไทยทุกคนตองมุงดําเนินการไปพรอมกัน
อยางประสานสอดคลอง เพ่ือใหบรรลุซ่ึงสิ่งท่ีคนไทยทุกคนตองการ คือประเทศไทยม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ในทุก
สาขาของกําลังอํานาจแหงชาติ อันไดแก การเมืองภายในประเทศ การเมืองตางประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา 
การทหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

 

๒.๒ วิสัยทัศน 
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ท้ังนี้วิสัยทัศนดังกลาว
จะตองสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแกการมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอานาจรัฐ การ
ดํารงอยูอยางม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุก
รูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความม่ันคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติ
และศักด์ิศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน ความ
ยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความม่ันคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษา
ผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติ
ประสานสอดคลองกัน ดานความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมเปนภาระ
ของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีดอยกวา 
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๒.๓ ยุทธศาสตรชาติ 
ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนและทาใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตท่ีพึงประสงคนั้น จําเปนจะตอง

มีการวางแผนและกาหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนให
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว  เพ่ือถายทอดแนว
ทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความเขาใจถึงอนาคตของ
ประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมท้ังประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและรักษาไวซ่ึงผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความ
ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจนประ
จาชาติ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนา
แลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความม่ันคงเสมอภาคและเปนธรรม ซ่ึงยุทธศาสตรชาติท่ีจะใชเปนกรอบ 

 

แนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปตอจากนี้ ไป จะประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก (๑) 
ยุทธศาสตรดานความม่ันคง (๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (๓) ยุทธศาสตรการพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) 
ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ    (๖) ยุทธศาสตรดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสําคัญ 
ของแตละยุทธศาสตร สรุปได ดังนี้ 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตรดานความม่ันคง มีเปาหมายท้ังในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและชวย
ลดและปองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมท้ังสรางความเชื่อม่ันในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีตอ
ประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัด
คอรรัปชั่น สรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม 

(๕) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกาลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบรอยภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความม่ันคงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 
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๒.๓.๒ ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพ่ือใหประเทศไทยสามารถพัฒนา
ไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว ซ่ึงจาเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสรางความ
ม่ันคงและปลอดภัยดานอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการ รวมท้ังการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ท้ังนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน อันไดแกโครงสราง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และการบริหารจัดการท้ัง
ในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแกการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสราง
ความเชื่อม่ัน การสงเสริมการคาและการลงทุนท่ีอยูบนการแขงขันท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคาเพ่ือใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนการยกระดับไปสู
สวนบนของหวงโซมูลคามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาท่ีเขมขนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ 
โดยมุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการท่ีหลากหลาย
ตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป รวมท้ังเปนแหลงอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
ของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตให เขมแข็งและยั่ งยืน  เพ่ิม ขีด
ความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตรยั่งยืนท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมและรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพและ
อาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปจจุบันท่ีมีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใชดิจิทัลและการคามา
เพ่ิมมูลคาและยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงข้ึน 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเปนเลิศและ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการยกระดับบริการท่ีเปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเท่ียว และพัฒนาใหประเทศไทย
เปนศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ เปนตน 

(๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบนัเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการสิ่งแวดลอม
เมือง และโครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคลองกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานา
ประเทศ สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความม่ันคงดานตางๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองคกรระหวาง
ประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ 
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๒.๓.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปน
รากฐานท่ีแข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิดวิเคราะหอยาง
มีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มีครอบครัวท่ีม่ันคง กรอบ
แนวทางท่ีตองใหความสาคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมท่ีพึงประสงค 
(๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 
(๕) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวใน

การบมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง 
๒.๓.๔ ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เพ่ือเรง

กระจายโอกาสการพัฒนาและสรางความม่ันคงใหท่ัวถึง ลดความเหลื่อมลาไปสูสังคมท่ีเสมอภาคและเปนธรรม 
กรอบแนวทางท่ีตองใหความสาคัญ อาทิ 

(๑) การสรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของ 
     ชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เพ่ือเรง
อนุรักษฟนฟูและสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงดานนา รวมท้ังมีความสามารถใน
การปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุงสูการ
เปนสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การจดัระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง ๒๕ ลุมน้ํา เนนการปรับระบบ

การบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให
หนวยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสูทองถ่ินอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การปรบัปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม 
(๒) การวางระบบบรหิารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 



จัดทําโดย งานนโยบายและแผน สํานักปลดัเทศบาล   
 

  37 
 
 

๒.๔ กลไกการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตรชาติจะเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือใหสวนราชการและหนวยงาน

ตางๆ ใชเปนแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตางๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ แผนเฉพาะดานตางๆ เชน ดานความม่ันคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติ
การในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนท่ี ใหมีความสอดคลองกันตามหวงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตรชาติจะใชเปน
กรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอยางมีเอกภาพใหบรรลุ
เปาหมาย โดยจะตองอาศัยการประสานความรวมมือจากหลายภาคสวน ภายใตระบบประชารัฐ คือ ความรวมมือ
ของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ท้ังนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจะไดมีการกําหนด
เก่ียวกับบทบาทของยุทธศาสตรชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ เพ่ือท่ีสวนราชการและ
หนวยงานตางๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาไดอยางตอเนื่องและบูรณาการ 

๒.๕ ปจจัยความสาเร็จของยุทธศาสตรชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตรชาติ กาหนดวิสัยทัศนระยะยาวท่ีชัดเจน มีการกาหนด

เปาหมายและภาพในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเปนท่ีเขาใจ รับรู และยอมรับเปนเจาของรวมกันสามารถ
ถายทอดเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ สูเปาหมายเฉพาะดานตางๆ ตามระยะเวลาเปนชวงๆ ของหนวยงานปฏิบัติ
ได และมีการกาหนดตัวชี้วัดท่ีสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติและแผนในระดับตางๆ เพ่ือใหสวนราชการนายุทธศาสตรชาติไปปฏิบัติ รวมท้ังกรอบกฎหมาย
ดานการจัดสรรงบประมาณ ใหสามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตรชาติ
อยางมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายท่ีจะกาหนดใหการดาเนินการตามยุทธศาสตรชาติมีความตอเนื่อง รวมท้ังมี
ระบบการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสูการปฏิบัติ มีกลไกท่ีสอดรับ/สอดคลองต้ังแตระดับการจัดทายุทธศาสตร 
การนําไปสูการปฏิบัต ิและการติดตามประเมินผล รวมท้ังมีกลไกในการกํากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและหนวยงานปฏิบัติจะตองมีความเขาใจ สามารถกําหนดแผนงาน
โครงการใหสอดคลองกับเปาหมายท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ 
 
๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

เนื่องดวยในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการปกครองสวนทองถ่ินนั้น  จะตองสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะตองสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แตท้ังนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ 
- ๒๕๕๙) ไดสิ้นสุดลงและการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี  ๑๒  อยูระหวางการ
ดําเนินการและยังไมประกาศใช แตไดกําหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  เอาไว
แลวดังนั้น  เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ของเทศบาลตําบลบานเหลื่อม   มีความ
สอดคลองกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ เทศบาล จึงไดนําทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติดังกลาวมาประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปใหเหมาะสมกับสภาวการณของ
เทศบาล  ซ่ึงทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  
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๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะ

ยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความเสี่ยงท้ังจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยใีหมๆ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ การ
เกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอมของประเทศในปจจุบันท่ียังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถใน
การแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
จึงจําเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีสําคัญ ดังนี้  

(๑) การนอมนาและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม  
(๓) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสูความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 

 

๒. สถานะของประเทศ 
๒.๑ ดานเศรษฐกิจ 

๒.๑.๑  ๓ ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ เริ่มแสดงใหเห็นถึงขอจากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แมวาเศรษฐกิจของไทยในระยะท่ีผานมา (ยกเวนชวงวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ ป ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะ
ขยายตัวไดดีเฉลี่ยประมาณรอยละ ๕ ตอป จนทาใหรายไดประชาชาติตอหัว (GNP Per Capita) ในป ๒๕๕๗ มาอยู
ท่ีประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร สรอ. ตอคนตอป ซ่ึงทาใหประเทศไทยไดขยับฐานะ
ข้ึนมาเปนประเทศรายไดปานกลางข้ันสูง (Upper Middle Income Country) แตในระยะ ๘ ปท่ีผานมาการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงรอยละ ๓.๒ ชะลอจากรอยละ ๕.๗ 
ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ ซ่ึงตํ่ากวาศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ํากวาระดับท่ีจะทําใหประเทศไทยหลุด
จากกับดักประเทศรายไดปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุท่ีสําคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการ
ลงทุนโดยรวมอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจาก สัดสวนการลงทุนรวมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross 
Domestic Product : GDP) ลดลงจากรอยละ ๔๑.๓ ในชวงป ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เปนรอยละ ๒๕.๕ ในชวงป 
๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบวาอัตราการขยายตัวของการลงทุนของ
ไทยโดยเฉลี่ยในชวงป ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยูท่ีประมาณรอยละ ๔.๙ ต่ํากวาสิงคโปรและมาเลเซียซ่ึงมี 
ระดับการพัฒนาท่ีสูงกวาไทย 

๒.๒.๒ การปรับโครงสรางการผลิตสูประเทศรายไดปานกลางข้ันสูง แตความสามารถในการ
แขงขันเริ่มลดลง โครงสรางการผลิตของไทยไดเปลี่ยนผานจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและบริการมากข้ึน 
(สัดสวนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในป ๒๕๕๓ ท่ีระดับรอยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เปนรอยละ 
๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในป ๒๕๕๗ ตามลาดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมไดมีการสั่งสมองคความรูและเทคโนโลยีอยาง
ตอเนื่อง ทาใหมีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมข้ันปฐมภายใตการบริหารจัดการของเงินทุนตางชาติมาเปนอุตสาหกรรม
พ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมท่ีมีเทคโนโลยีสูงข้ึนภายใตเครือขายของบริษัทแมในตางชาติและ
ของนักลงทุนไทยท่ีมีสัดสวนสูงข้ึน จนประเทศไทยกลายเปนประเทศรายไดปานกลางข้ันสูง ขณะเดียวกันก็มีการ
เคลื่อนยายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการท่ีมีประสิทธิภาพการผลิตสูงกวา ทําใหผลิตภาพ
แรงงานในระยะท่ีผานมายังเพ่ิมในระดับท่ีนาพอใจแตการชะลอตัวของกําลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต
ของกําลังแรงงานเปนไปอยางลาชา ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตรวม (Total Factor 
Productivity : TFP) ท่ีลดลงทาใหความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศในระยะหลังลดลงซ่ึงสะทอนมาท่ี
ปริมาณการสงออกรวมขยายตัวชาลงจากรอยละ ๙.๗ ตอปในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เปน
เฉลี่ยรอยละ ๑.๑ ในชวง ๓ ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 
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๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยูในระดับต่ําทําใหขาดพลังใน

การขับเคล่ือนการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหหลุดพนจากการเปนประเทศรายไดปานกลาง ซ่ึงตองอาศัยการผลิตท่ี
มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตท่ีเปนของตนเองมากข้ึน แมวาการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในชวงกอน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ จะอยูในระดับท่ีนาพอใจก็ตาม แตมีแนวโนมลดลงในระยะ ๘ ป ท่ีผานมา และยังมีความ
ลาชาเม่ือเทียบกับประเทศท่ีเริ่มพัฒนาประเทศในชวงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเขาสูการ
เปนประเทศรายไดสูงในชวงกอนหนา ท้ังนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากรอยละ ๓.๓๒ ในชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ เปนรอยละ ๒.๐๕ ในชวงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ทาใหประเทศไทยจาเปนตอง
ใหความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ
เศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปจจัยแรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกรงดานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเปนอุปสรรคตอการแกไข
ปญหาเชิงโครงสราง การรองรับเง่ือนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในอนาคต แมวาเศรษฐกิจไทยจะประสบปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในป ๒๕๒๔ 
และ ๒๕๔๐ แตการใหความสําคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังทาใหเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู
ในเกณฑท่ีแข็งแกรง โดยเฉพาะเม่ือเทียบกับประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาในระดับใกลเคียงกันอยางไรก็ตาม 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซ่ึงเปนจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออานวยตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอยาง
ตอเนื่องเริ่มมีสัญญาณท่ีจะเปนขอจากัดตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากข้ึน โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซ่ึง
เพ่ิมข้ึนจากเฉลี่ยรอยละ ๓๗.๙ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ เปนรอยละ ๔๒.๒ ในชวง ๓ ปแรกของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี ๑๑ ชี้ใหเห็นวาแมจะอยูภายใตกรอบวินัยทางการคลังแตมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนจากผลของการดําเนินมาตรการ
กระตุนเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะท่ีผานมาและจะเปนขอจากัดตอการใชมาตรการทางการคลังในการกระตุน
เศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะตอไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแขงขันโดยรวมยังปรับตัวดี ข้ึนไมมากนัก เนื่องจาก
ตางประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกวาไทย และประเทศไทยอยูในสถานการณการแขงขันท่ีอยูตรงกลางระหวาง
ประเทศท่ีมีความไดเปรียบดานตนทุนแรงงานและการผลิต และประเทศท่ีมีความกาวหนาและความสามารถในการ
แขงขันทางนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ไดจัด
อันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยเปนอันดับท่ี ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในป พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD 
(International Institute for Management Development) ไดจัดอันดับไว ท่ี  ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นนา 
ในขณะท่ีผลการวิจัยประเทศท่ีมีความสะดวกในการเขาไปประกอบธุรกิจประจาป ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing 
Business ๒๐๑๕  ซ่ึงดําเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยไดรับการจัดใหอยูในอันดับท่ี ๒๖ จาก ๑๘๙ 
ประเทศท่ัวโลก  

๒.๑.๖ สถานการณการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไดรับ
การยกระดับดีข้ึนจากการผนึกกําลังของหนวยงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให
เกิดความม่ันใจของภาคธุรกิจเอกชน แตยังคงอยูในระดับต่ําเม่ือเปรียบเทียบกับกลุมประเทศท่ีมีรายไดสูง โดยในป 
๒๕๕๗ อันดับความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรอยูท่ี ๔๗ และดานเทคโนโลยีท่ี ๔๔ จาก ๖๑ 
ประเทศท่ีจัดอันดับโดย IMD ลดลงเม่ือเทียบกับอันดับท่ี ๓๗ และ ๔๓ ตามลําดับในป ๒๕๕๑ และตลอดชวง
ระยะเวลา ๑๔ ปท่ีผานมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) คาเฉลี่ยการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาตอ GDP ยังคงอยูในระดับ
รอยละ ๐.๑๗ ตอ GDP โดยในป ๒๕๕๖ (ขอมูลลาสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมข้ึนเปน
รอยละ ๐.๔๘ ตอ GDP โดยเปนการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณรอยละ ๕๓ และจากภาคเอกชน
ประมาณรอยละ ๔๗ ขณะท่ีประเทศท่ีพัฒนาแลว เชน เกาหลีใต ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีคาใชจายเพ่ือ
การวิจัยและพัฒนาอยูท่ีรอยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ตอ GDP ในป ๒๕๕๕ ตามลําดับ 
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ขณะเดียวกันบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจานวนไมเพียงพอตอการสงเสริม

การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับกาวหนา โดยในป ๒๕๕๖ บุคลากรดานการวิจัยและ
พัฒนามีจานวน ๑๑ คนตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแลว สวนใหญจะอยูท่ี
ระดับ ๒๐-๓๐ คนตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณดานโครงสรางพ้ืนฐานยังคงมีปญหาในหลายๆ ดาน ประกอบดวยรูปแบบ
การขนสงยังไมสามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเปนทางนาและทางรางไดตามเปาหมายและยังขาดการพัฒนา
คุณภาพการใหบริการ การบริหารจัดการกิจการประปายงัขาดเอกภาพ การใหบริการนาประปายังกระจุกในเขตนคร
หลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหลงนาดิบไมเพียงพอ การใหบริการ ICT ยังไมท่ัวถึงกระจุกตัวอยูในเมือง 
และมีราคาคอนขางสูง ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศมีแนวโนมลดลงเล็กนอยและยังคงเผชิญกับความ
เสี่ยงดานความม่ันคงท้ังในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการ
พัฒนานวัตกรรมดานพลังงานและ ICT อยูในระดับต่ําและมีขอจากัด ยังไมสามารถพัฒนาตอยอดในเชิงพาณิชยได
อยางเปนรูปธรรมนอกจากนี้ ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมท้ังกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการ
ดานโครงสรางพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุมครองทรัพยสินทางปญญา การทําธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส การรักษาความปลอดภัย และขอจากัดตอการทาธุรกิจใหมและการประกอบกิจการในตางประเทศ 
ตลอดจนบุคลากรดานโลจิสติกสยังขาดความรูและทักษะเฉพาะดานท่ีตรงตอความตองการของอุตสาหกรรม เชน 
ความรูดานภาษา ความรูดานเทคโนโลยี และความรูในการดําเนินธุรกิจตางประเทศ เปนตน 

 
๒.๒ ดานสังคม 

๒.๒.๑ โครงสรางประชากรเปล่ียนแปลงเขาสูการเปนสังคมสูงวัย แตยังคงมีปญหาท้ังในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกชวงวัย เนื่องจากปจจัยหลักๆ ไดแก 

(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอยางรวดเร็ว มีพัฒนาการไมสมวัยและ
การตั้งครรภในกลุมวัยรุนท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน อัตราการเจริญพันธุรวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในชวงป ๒๕๐๗-๒๕๐๘ 
เปน ๑.๖๒ คน ในชวงป ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดวาในป ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

(๒) กาลังแรงงานมีแนวโนมลดลง และแรงงานกวารอยละ ๓๐ เปนประชากรกลุมเจ
เนอเรช่ัน Y (Gen Y)* ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมข้ึนชา ซ่ึงจะเปนขอจากัดตอการพัฒนาในระยะตอไป 
กําลังแรงงานของไทยมีจานวน ๓๘.๙ ลานคนในชวงป ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงรอยละ ๐.๑ ในป ๒๕๕๖ และ
รอยละ ๐.๒ ในป ๒๕๕๗ ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอยละ ๒.๒ ตอปในชวง ๑๐ ปท่ีผานมา (ป ๒๕๔๘–
๒๕๕๗) แตยังต่ํากวาประเทศเพ่ือนบาน เชน มาเลเซีย ๑ เทาตัว และสิงคโปร ๕ เทาตัว และกําลังแรงงานกวารอย
ละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมตนและต่ํากวา นอกจากนี้ กําลังแรงงานกลุมเจเนอเรชั่นวาย ซ่ึงมีจํานวนรอยละ 
๒๗ ของประชากรในป ๒๕๕๓ มีลักษณะความเปนปจเจกสูง ไมใหความสําคัญกับการมีครอบครัว สงผลตอรูปแบบ
การประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุรวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุมผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน สะทอนถึงภาระคาใชจาย
ดานสุขภาพท่ีเพ่ิมมากข้ึน ขณะท่ีผูสูงอายุจานวนมากยังมีรายไดไมเพียงพอในการยังชีพ ผูสูงอายุมีแนวโนม
เพ่ิมข้ึนจาก ๑๐.๓ ลานคน (รอยละ ๑๖.๒) ในป ๒๕๕๘ เปน ๒๐.๕ ลานคน (รอยละ ๓๒.๑) ในป ๒๕๘๓ การ
เพ่ิมข้ึนของผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะสงผลตอภาระคาใชจายในการดูแลท่ีเพ่ิมสูงข้ึน แมผูสูงอายุมีสวนรวมใน
กําลังแรงงานเพ่ิมข้ึน แตมีรายไดไมเพียงพอกับคาใชจาย เนื่องจากมีการออมนอย และแหลงรายไดหลักรอยละ 
๗๘.๕ ของรายไดท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  
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๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉล่ียมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปล่ียนแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากข้ึน อัตราการเจริญพันธุท่ีลดลงสงผลใหขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในป 
๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในป ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุน และครัวเรือนแหวงกลางมีการขยายตัวมาก
ท่ีสุดในชวงป ๒๕๔๓-๒๕๕๖ สงผลใหความสัมพันธทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทําใหครอบครัวเสี่ยงตอ
การลมสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปญหาเชิงคุณภาพท้ังดานสุขภาพ การเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม โดย
คนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงข้ึน อายุคาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิดของคนไทย ป ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ป เพศหญิง ๗๘.๒ ป 
แตเสียชีวิตกอนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไมติดตอและอุบัติเหตุ อยางไรก็ตาม คนไทยไดรับ
โอกาสทางการศึกษาสูงข้ึน จานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ป เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 
โดยชวงป ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ป ขณะท่ีคุณภาพการศึกษาอยูในระดับต่ํา สะทอนไดจากคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ในป ๒๕๕๖ มีคาเฉลี่ยต่ํากวารอยละ ๕๐ นอกจากนี้ คน
ไทยสวนใหญมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสํารวจตางๆ พบวาปญหาสําคัญท่ีสุด คือ ความ
ซ่ือสัตยสุจริต และการทุจริตคอรรัปชัน โดยเห็นวาตองสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเรงดวน 

๒.๒.๔ สถานการณความยากจนมีแนวโนมลดลง แตยังคงมีความเหลื่อมลํ้าของการกระจาย
รายได สัดสวนคนจนลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ ๔๒ ในป ๒๕๔๓ เหลือรอยละ ๑๐.๙ ในป ๒๕๕๖ แตความ
ยากจนยังกระจุกตัวหนาแนนในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะท่ีความเหลื่อมลาดานรายไดมีแนวโนมดีข้ึน
เล็กนอย คาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ดานรายไดลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในป ๒๕๕๔ เหลือ 
๐.๔๖๕ ในป ๒๕๕๖ อยางไรก็ตามความแตกตางของรายไดระหวางกลุมคนรวยท่ีสุดกับกลุมคนจนท่ีสุดแตกตางกัน
ถึง ๓๔.๙ เทา ในป ๒๕๕๖ โดยกลุมคนรวยท่ีสุดรอยละ ๑๐ ถือครองรายไดสูงถึงรอยละ ๓๖.๘ ของรายไดท้ังหมด 
ขณะท่ีกลุมคนจนท่ีสุดรอยละ ๑๐ ถือครองรายไดเพียงรอยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานท่ีสําคัญจากโครงสรางเศรษฐกิจท่ี
ไมสมดุล สงผลใหการกระจายประโยชนของการพัฒนาไปยังกลุมคนตางๆ ในสังคมไมท่ัวถึง* ประชากรท่ีเกิดชวงป 
๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

 

๒.๒.๕ ความเหล่ือมลาระหวางกลุมคนยังคงเปนปญหาสําคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(๑) ความเหล่ือมลาดานสินทรัพยท้ังดานการเงินและการถือครองท่ีดินยังคงกระจุกตัว

อยูในกลุมคนเพียงสวนนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งการถือครองท่ีดินโดยกลุมผูถือครองท่ีดินรอยละ ๒๐ มีการถือครอง
ท่ีดินมากท่ีสุด มีสัดสวนการถือครองท่ีดินสูงกวากลุมผูถือครองท่ีดินรอยละ ๒๐ ท่ีมีการถือครองท่ีดินนอยท่ีสุด 
๓๒๕.๗ เทา เนื่องจากปญหากรรมสิทธิ์ท่ีดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่ีดินวางเปลาของ
ภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเขาไมถึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ขณะท่ีโอกาสในการเขาถึงการศึกษา
ในระดับปริญญาตรียังมีความแตกตางกันตามฐานะของกลุมประชากร ระหวางเขตเมือง-ชนบทและระหวาง
ภูมิภาค มีปจจัยหลักมาจากปญหาเรื่องคาครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุมประชากรรอยละ ๑๐ ท่ีมี
ฐานะความเปนอยูดีท่ีสุด มีโอกาสเขาถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกวากลุมประชากรรอยละ ๑๐ ท่ีมีฐานะ
ความเปนอยูดอยท่ีสุดประมาณ ๑๙.๑ เทา นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกวานักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ 
เทา 

(๓) คุณภาพการใหบริการสาธารณสุขยังคงมีความเหล่ือมลากันระหวางภูมิภาค 
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทยและสาธารณสุข อาทิ จากการสํารวจทรัพยากรสาธารณสุขในป 
๒๕๕๖ พบวา อัตราสวนแพทยตอประชากรระหวางกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตางกันถึง ๓.๖ เทา 
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(๔) ความเหล่ือมลํ้าการเขาถึงการคุมครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเขาถึง

การคุมครองมากข้ึน จากการเขาถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ท่ีเพ่ิมข้ึนจาก ๑.๒๙ ลานคน ในป ๒๕๕๕ เปน 
๒.๔๗๑ ลานคน ในป ๒๕๕๗ ทําใหแรงงานในระบบมีสัดสวนเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ ๔๒.๔ ในป ๒๕๕๗ อยางไรก็ตาม 
แรงงานในระบบไดรับคาจางเฉลี่ยสูงกวาแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เทา ในป ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหล่ือมลํ้าดานกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไมเขาใจกฎหมาย เขา
ไมถึงกระบวนการยุติธรรม และหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทํางาน นอกจากนี้ ผูมี
รายไดนอยมักไมไดรับความเปนธรรม ไมสามารถตอสูคดีจากการท่ีไมสามารถรับภาระคาใชจายในกระบวนการ
ยุติธรรมและตองใชระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากข้ึน จากการท่ีคนไทยกวารอยละ ๙๙.๙ ไดรับความ
คุมครองทางดานสุขภาพ โดยอยูภายใตระบบประกันสุขภาพถวนหนารอยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมรอยละ  
๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ/รัฐวิสาหกิจรอยละ ๗.๑ ขณะท่ี กลุมผูดอยโอกาสมีหลักประกัน
ทางรายไดม่ันคงข้ึนและมีความครอบคลุมมากข้ึน โดยในป ๒๕๕๘ ผูสูงอายุไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึน
เปนแบบข้ันบันไดตามชวงอายุ ๘.๓ ลานคน จากผูสูงอายุท้ังประเทศ ๑๐.๔ ลานคน สวนผูพิการไดรับเบี้ยยังชีพ
เพ่ิมข้ึนเปน ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผูพิการรอยละ ๘๙.๕ และรัฐใหเงินอุดหนุนแกเด็กดอยโอกาสท่ีอยูในครอบครัว
ยากจนใหไดรับการเลี้ยงดูท่ีมีคุณภาพภายใตโครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอยางไรก็ตาม สวัสดิการดาน
ท่ีอยูอาศัยยังไมครอบคุลมกลุมผูมีรายไดนอยและผูยากไร แมวารัฐจัดสวัสดิการดานท่ีอยูอาศัยภายใตโครงการตางๆ 
แตปจจุบันกลุมผูมีรายไดนอยและรายไดปานกลางยังไมมีกรรมสิทธิ์ในท่ีอยูอาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อยางไร
ก็ตาม รัฐเริ่มใหความสําคัญกับการพัฒนาท่ีอยูอาศัยแกผูสูงอายุโดยเฉพาะผูท่ีมีรายไดนอยและผูยากไร 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเส่ือมถอยและสังคมไทยมีแนวโนมเปนสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากข้ึน อาทิ การใหคุณคากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแกตัว 
ไมรูจักเสียสละ ไมเอ้ือเฟอเผื่อแผ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโนมการเปนสังคมพหุวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะการเขามาของแรงงานตางชาติท่ีกอใหเกิดการนาเอาวัฒนธรรมตนทางผสมผสานกับวัฒนธรรมทองถ่ิน 

๒.๒.๘ ความเขมแข็งของชุมชนมีแนวโนมท่ีดีข้ึน ชุมชนสามารถแกปญหาและสนองตอบความ
ตองการของชุมชนดวยตนเองไดดีข้ึน โดยมีกระบวนการจัดทาแผนชุมชนท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และบูรณาการเปน
แผนตําบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แผนพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให
ไดรับการสนับสนุนท้ังในดานองคความรู และงบประมาณในกิจกรรมท่ีเกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุม
ทากิจกรรมท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและเชื่อมโยงเปนเครือขายเพ่ิมข้ึนจาก ๑๔๒,๖๓๒ แหงในป ๒๕๕๕ 
เปน ๑๕๒,๓๗๗ แหง ในป ๒๕๕๖ สวนใหญเปนกลุมธุรกิจชุมชนและอาชีพ รอยละ ๓๒.๕๑ ขององคกรท้ังหมด 
และองคกรการเงิน รอยละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไมยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกตางกันสงผลใหเกิดความขัดแยงในสังคม ในชวง
ระยะเวลากวา ๑๐ ปท่ีผานมา ความขัดแยงในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุมตางๆ ท่ีมีความรุนแรงมากข้ึน 
นําไปสูความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน และสงผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนท้ังทางตรงและทางออม 

 

๒.๓ ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติสวนใหญถูกนาไปใชในการพัฒนาจานวนมาก กอใหเกิดความเส่ือม

โทรมอยางตอเนื่องและเกิดปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน 
(๑) พ้ืนท่ีปาไมลดลง เนื่องจากจานวนประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึน ทาใหความตองการใชท่ีดิน

เพ่ือการผลิตทางการเกษตร การอยูอาศัย และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ิมมากข้ึนตามไปดวย พ้ืนท่ีปาไมจึงถูก
บุกรุกทาลายมากข้ึน โดยพ้ืนท่ีปาไมลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ลานไร หรือรอยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนท่ีท้ังหมดของประเทศ
ในป ๒๕๐๔ เปน ๑๐๒ ลานไร หรือคิดเปนรอยละ ๓๑.๖ ในป ๒๕๕๖ 
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(๒) ทรัพยากรดินเส่ือมโทรม ทาใหความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากร

ดินและท่ีดินมีปญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใชประโยชนท่ีไมถูกตองตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อม
คุณภาพ การชะลางพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปญหาพ้ืนท่ีสูงชันหรือพ้ืนท่ีภูเขา ซ่ึงมีขอจากัดในการนาไปใช
ประโยชน การใชทรัพยากรท่ีดินของประเทศยังไมมีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
การบริหารจัดการท่ีดินมีปญหาความไมเปนธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองท่ีดิน ความหลากหลายทาง
ชีวภาพกําลังตกอยูภายใตภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศปาไมอยางตอเนื่องเปน
เวลานาน 

(๓) ปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝงถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใชประโยชน
อ่ืนๆ จานวนมาก เชน การเพาะเลี้ยงชายฝง โดยเฉพาะการทานากุง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ทาให
พ้ืนท่ีปาชายเลนลดลงจากป ๒๕๐๔ ท่ีมีพ้ืนท่ีปาชายเลนกวา ๒.๓ ลานไร เหลือเพียง ๑.๕ ลานไร ในป ๒๕๕๒ คิด
เปนการลดลงรอยละ ๓๔.๘ ทาใหรัฐเริ่มมีนโยบายปกปองปาชายเลนอยางจริงจัง โดยไมอนุญาตการตอสัมปทาน
บัตรท้ังหมดตั้งแตป ๒๕๓๔ และหามการใชประโยชนอ่ืนๆ อยางไรก็ตาม ในระหวางป ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบวา ปาชาย
เลนมีสภาพดีข้ึน ในป ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ลานตัน ลดลงจากป ๒๕๔๙ ท่ีมีปริมาณ 
๒.๔๒ ลานตัน ในขณะท่ีพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวนาชายฝงของประเทศไทยยังคงขยายตัวอยางตอเนื่องจากปริมาณความ
ตองการสัตวนาท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ แตประสิทธิภาพการใช
พลังงานดีข้ึน ความตองการใชพลังงานของประเทศเพ่ิมข้ึนตลอด ๓๐ ปท่ีผานมาแตการผลิตพลังงานเชิงพาณิชย
เพ่ือการบริโภคภายในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ ทาใหตองนาเขาจากตางประเทศเพ่ิมข้ึนโดยในป ๒๕๕๕ 
ตองนาเขาเพ่ิมข้ึนรอยละ ๖ อยูท่ีระดับ ๑.๐๘ ลานบารเรลเทียบเทานามันดิบตอวัน คิดเปนรอยละ ๕๔ ของความ
ตองการใชในป ๒๕๕๕ และคิดเปนรอยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยนามันดิบมีการนาเขาสูงท่ีสุดคิดเปนรอยละ ๗๖ 
ของการนาเขาพลังงานท้ังหมด ขณะท่ีการใชพลังงานเชิงพาณิชยข้ันตนในป ๒๕๕๕ เพ่ิมข้ึนรอยละ ๖.๘ อยูท่ีระดับ 
๑.๙๘๑ พันบารเรลเทียบเทานามันดิบตอวัน ท้ังนี้ ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศไทยมีแนวโนมดีข้ึน โดย
มีอัตราการเพ่ิมข้ึนของการใชพลังงานต่ํากวาอัตราขยายตัวของ 
GDP โดยในป ๒๕๕๕ การเพ่ิมข้ึนของ GDP รอยละ ๑ ขณะท่ีมีการใชพลังงานเพ่ิมข้ึนเพียงรอยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ํายังมีสวนท่ีไมสามารถจัดสรรไดตามความตองการ ประเทศไทย
ประกอบดวย ๒๕ ลุมน้ําหลัก น้ําทําตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ลานลูกบาศกเมตร ขณะท่ีการพัฒนา
แหลงเก็บกักนาในประเทศมีความจุคิดเปนรอยละ ๒๘ ของปริมาณนาทาธรรมชาติ มีแองนาบาดาลท้ังหมด ๒๗ แอง
น้ําบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้นนาบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ลานลานลูกบาศกเมตร มีศักยภาพท่ีจะ
พัฒนาข้ึนมาใชได โดยไมกระทบตอปริมาณนาบาดาลท่ีมีอยูไดรวมปละ ๖๘,๒๐๐ ลานลูกบาศกเมตรอยางไรก็ตาม 
การพัฒนานาบาดาลข้ึนมาใช มีขอจากัดในเรื่องขงความคุมทุน เนื่องจากมีคาใชจายในการสูบน้ํา และการดําเนินการ
สํารวจสูง ขณะท่ีภาพรวมความตองการใชนาในประเทศ ในป ๒๕๕๗ มีจํานวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ลานลูกบาศก
เมตร โดยท่ีศักยภาพของการเขาถึงแหลงนาของภาคสวนตางๆ มีจํานวน ๑๐๒,๑๔๐ ลานลูกบาศกเมตร และยังไม
สามารถจัดสรรนาตามความตองการไดอีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ลานลูกบาศกเมตร 

๒.๓.๒ ปญหาส่ิงแวดลอมเพ่ิมสูงข้ึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปญหาขยะมูลฝอยยังไมไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิภาพ แนวโนมอัตราการเกิด

ขยะมูลฝอยเฉลี่ยตอคนตอวันเพ่ิมสูงข้ึนจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในป ๒๕๕๓ เปน ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในป 
๒๕๕๗ สถานท่ีกําจัดขยะแบบถูกตองตามหลักวิชาการมีเพียงรอยละ ๑๙ และมีการนํามูลฝอยกลับไปใชประโยชน
เพียงรอยละ ๑๘ ทําใหมีปริมาณขยะสะสมตกคางเพ่ิมสูงข้ึนถึง  ๑๙.๙ ลานตัน ในป ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในป 
๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ลานตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกสมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนรอยละ ๑๐ ตอป  
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เนื่องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีมีการปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว สงผลใหในอนาคตอาจตอง
ประสบปญหาการกําจัดซากของเสียเหลานี้ หากภาครัฐไมมีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอยาง
ครบวงจร ขณะท่ีการจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการไดประมาณรอยละ ๗๐ โดย
ภาคอุตสาหกรรมมีการนาของเสียอันตรายกลับมาใชประโยชนใหมมากข้ึน แตยังพบการลักลอบท้ิงกากอุตสาหกรรม
ในหลายพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง เนื่องจากตนทุนในการกําจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแหง แตมีแนวโนมดีข้ึน ในป ๒๕๕๗ พบ
สารมลพิษทางอากาศเกินคามาตรฐานในหลายพ้ืนท่ีของประเทศ และท่ีเปนปญหาสําคัญไดแกฝุนละออง กาซโอโซน 
และสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) โดยมีพ้ืนท่ีวิกฤติในเขตพ้ืนท่ีมาบตาพุด จังหวัดระยอง ท่ียังคงประสบปญหา
สารอินทรียระเหยงาย ในขณะท่ีพ้ืนท่ีอ่ืน เชน กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม ขอนแกน พบสารเบนซินเกินคา
มาตรฐาน แตสวนใหญมีปริมาณลดลงจากปท่ีผานมา ซ่ึงไดรับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานนามันเชื้อเพลิงเม่ือตน
ป ๒๕๕๗ ท้ังนี้ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร การท่ีปญหาฝุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง สวนหนึ่งเปนผลการ
ปรับปรุงมาตรฐานนามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เปน EURO ๔ ตั้งแตป ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนสง
สาธารณะและทางจักรยาน การเขมงวดกับการตรวจจับรถควันดํา อยางไรก็ตาม ปญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนท่ีมา
จากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนตจานวนมากสําหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน พบวา
สถานการณดีข้ึนเปนลาดับ โดยความรวมมือและการทํางานระหวางภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) และ
ประชาชนดีข้ึน 

(๓) คุณภาพน้ําท่ีอยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลง สถานการณคุณภาพน้ําในชวง ๑๐ ปท่ี
ผานมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง โดยแหลงนาท่ีอยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลงสวนแหลงนาท่ี
อยูในเกณฑพอใชและเสื่อมโทรมมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน สาเหตุสําคัญมาจากการชะหนาดินท่ีมีปุยตกคางจากการเกษตร
และการปศุสัตว และการระบายนาเสียจากชุมชน ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน มีจํานวนไมเพียงพอตอการ
บําบัดน้ําเสียท่ีเพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปจจุบัน มีปริมาณนาเสียจากชุมชน ๑๐.๓ 
ลานลูกบาศกเมตรตอวัน ขณะท่ีระบบบาบัดนาเสียรองรับนาเสียท่ีเกิดข้ึนไดเพียงรอยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปลอยกาซเรือนกระจกเพ่ิมข้ึน แตอัตราการเติบโตลดลงปริมาณการ
ปลอยกาซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ตามปริมาณความตองการใชพลังงานท่ี
เพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแหงชาติฉบับท่ี ๒ การจัดทาบัญชีกาซเรือนกระจก
ของประเทศไทย ระบุวาประเทศไทยมีการปลอยกาซเรือนกระจก ในป ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ลานตัน
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา และเพ่ิมเปน ๒๖๕.๙ ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ในป ๒๕๔๗ โดยปริมาณ
การปลอยกาซเรือนกระจกมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนรอยละ ๓.๓ ตอป อยางไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในชวง ๕ ปท่ี
ผานมา ท้ังนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดกาซเรือนกระจกตางๆ ท่ีมีการดําเนินงานเพ่ิมมากข้ึนในประเทศ ประกอบ
กับการกักเก็บกาซเรือนกระจกในภาคปาไมและการใชประโยชนท่ีดินมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนรอยละ ๑.๑ จึงสงผลให
ภาคดังกลาวเปนภาคท่ีมีความสําคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและชวยลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก
โดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางย่ิงอุทกภัยเกิดข้ึนบอยครั้งและมีความรุนแรงมาก
ข้ึน สงผลกระทบตอภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ท้ังอุทกภัย ภัยแลง วาตภัย และดินถลม สราง
ความเสียหายนับเปนมูลคากวาหม่ืนลานบาท อันเปนผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งอุทกภัยมีแนวโนมและความถ่ีมากข้ึน ซ่ึงจะสงผลกระทบตอภาคการผลิตและวิถีการ
ดํารงชีวิตของคนไทยเปนประจาทุกปในมิติของจานวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบวาภัยแลงเปนภัยธรรมชาติท่ีสงผล
กระทบตอประชากรเปนจานวนมากกวาภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะท่ีน้ําทวมเปนภัยธรรมชาติท่ีสงผลใหประเทศไทย
ถูกจัดอยูในลาดับประเทศท่ีมีความเสี่ยงตนๆ ของโลก 
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๒.๔ ดานการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 

๒.๔.๑ ดานธรรมาภิบาล 
(๑) ประเทศไทยจะตองใหความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยางเรงดวนจากการ

ประเมินผานดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย ชี้วา สังคมไทยในภาพรวมมีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันอยู
ในระดับปานกลางในป ๒๕๕๖ แตองคประกอบดานสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาลอยูในระดับท่ีตองเรงแกไข 
สถานการณดังกลาว ถือเปนความจาเปนของประเทศไทยท่ีจะตองใหความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยางเรงดวน 
เนื่องจากสถานการณวิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอยางนอย ๖  ประการคือ 
(๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปรงใส (๔) หลักความมีสวนรวม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) 
หลักความคุมคา ขณะนี้ ไดมีการสะสมตัวและลุกลามสูทุกภาคสวน ไดแก ภาคการเมืองท้ังระดับชาติและระดับ
ทองถ่ินท่ีมีการซ้ือสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือใหไดรับการเลือกตั้ง มีผลประโยชนสวนตนทับซอนกับผลประโยชน
รัฐหนวยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานท่ีไมเปนธรรมาภิบาล มีการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ หาผลประโยชนให
ตนเองและพวกพอง ภาคธุรกิจบางสวนมีการรวมมือกับนักการเมืองและขาราชการ กระทาการทุจริตเพ่ือใหไดงาน
จากภาครัฐ ปดงานอยางรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบตอผูบริโภค ภาคประชาชนมี
แนวโนมยอมรับการทุจริตตางๆ ท่ีตนเองไดรับประโยชนมากข้ึน สถาบันทางศาสนาบางสวนประพฤติผิดคุณธรรม
และจริยธรรมเสียเอง มีปญหาการบริหารจัดการทรัพยสินของสวนรวม ขาดความโปรงใส ปลอยใหคนบางกลุมใช
ศาสนาเปนเครื่องมือแสวงหาประโยชน สื่อมวลชนหลายสํานักวางตัวไมเปนกลาง ไมแสดงบทบาทในการตอตานการ
ทุจริตหรือปกปดขอเท็จจริง รับผลประโยชนจากกลุมนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไมสามารถรักษาจริยธรรม
หรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแตป ๒๕๔๔ โดยสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ไดสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางตอเนื่อง พบวา บริษัทจดทะเบียนท่ีมีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ย
อยูท่ี ๗๒% ในป ๒๕๕๗ ถือวาอยูในระดับดีเม่ือเทียบกับป ๒๕๔๕ ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ย
ลดลงเม่ือเทียบกับป ๒๕๕๔ ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี ๗๗% แสดงใหเห็นวา บริษัทจดทะเบียนไทย ใหความสําคัญใน
การพัฒนาการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอยางยั่งยืนและสรางความเชื่อม่ันแกผูลงทุนท้ังใน
ประเทศและตางประเทศสูการยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ดานการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดจัดระเบียบการบริหารราชการแผนดินแบงออกเปน ๓ สวนไดแก บริหารราชการ
สวนกลาง บริหารราชการสวนภูมิภาค และบริหารราชการสวนทองถ่ินท่ีใชหลักการกระจายอํานาจท่ีสวนกลางได
มอบอํานาจระดับหนึ่งใหประชาชนในทองถ่ินไปดําเนินการปกครองตนเองอยางอิสระโดยท่ีไมขัดตอกฎหมายของ
ประเทศ ท้ังสามสวนนี้อยูในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบบริหารราชการ
แผนดิน รวมไปถึงการกําหนดนโยบายเพ่ือใหขาราชการนาไปปฏิบัติ ท้ังนี้การปฏิรูประบบราชการท่ีเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนในโครงสรางของหนวยราชการเกิดข้ึนจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกําหนดสวนราชการไวเปน ๒๐ กระทรวง และสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอํานาจเกิดผลสําเร็จหลายดานแตยังมีปญหาท่ีตองแกไขการกระจาย
อํานาจใหแก อปท. ในระยะท่ีผานมาไดดําเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินฉบับท่ี ๑ และฉบับท่ี ๒  
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นอกจากนั้น มีการใชงบประมาณเปนตัวกระตุนใหเกิดการถายโอนภารกิจ หนาท่ีและเพ่ิมรายไดในการ
ดําเนินงานของ อปท. โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดสวนของรายไดของทองถ่ินตอรายไดรัฐบาลคิดเปนรอย
ละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ ๒๕.๑๗ ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ และรอยละ ๒๘.๒๑ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
มีการถายโอนภารกิจไปแลวตามแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. ฉบับท่ี ๑ จํานวน 
๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจท่ีจะตองถายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับท่ี ๒ จํานวน 
๗๕ งาน/กิจกรรม จาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถายโอนบุคลากรจากสวนกลางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จํานวน ๙.๘๕๐ คน แบงเปนขาราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ขาราชการกระทรวง
สาธารณสุขซ่ึงประจําอยูท่ีสถานีอนามัย จํานวน ๗๙ คน และลูกจางประจํา ๓,๐๙๘ คน อยางไรก็ตามยังมีปญหาท่ี
ตองการการแกไข เชน การทับซอนของอํานาจหนาท่ีและเขตพ้ืนท่ีระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดและเทศบาล
หรืองคการบริหารสวนตําบล ทาใหการจัดบริการสาธารณะใหกับประชาชนยังขาดความสมดุล ปญหาการซ้ือเสียง 
ทาใหการเลือกตั้งระดับทองถ่ินขาดความชอบธรรม และปญหาการขาดแคลนรายไดของ อปท. ซ่ึงรายไดท่ีทองถ่ิน
จัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดสวนเพียงรอยละ ๙.๙๐ ของรายไดรัฐบาลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพ่ิมเปนรอย
ละ ๑๐.๖๕ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทองถ่ินจําเปนตองพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเปนรอยละ ๓๘.๕๒ 
และรอยละ ๓๙.๔๖ ตามลําดับ สงผลให อปท. ในพ้ืนท่ีท่ีมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแนน เชน การเปนแหลงท่ีตั้ง
ของอุตสาหกรรม การคา การบริการ การเปนพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก 
การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพ่ิมข้ึนของประชากรแฝงและแรงงานตางดาวไดอยางมี
ขอบเขตจากัด 

๒.๔.๓ ดานการทุจริตคอรรัปช่ัน 
ไทยกําลังประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนเปนอยางมาก 

พัฒนาการของการทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตท่ีมีรูปแบบการทุจริตจัดซ้ือจัดจาง รับสินบน 
ซ่ึงสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได เนื่องจากมีความซับซอนไมมากเทากับการทุจริตคอรรัปชั่นใน
ปจจุบันท่ีประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอรรัปชั่นขนาดใหญท่ีสูงเปนแสนลานบาท อันเนื่องจากการ
ทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนซ่ึงเปนรูปแบบใหมท่ีเกิดมากข้ึนในชวงท่ีรัฐเขามามีบทบาทในการพัฒนา
เศรษฐกิจและการหาประโยชนจากธุรกิจในโลกสมัยใหม มีความซับซอนเพ่ิมข้ึนและในปจจุบันประเทศไทยประสบ
ปญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนเปนอยางมาก ไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือภาคเอกชน และ
มาตรการตางๆ ท่ีออกมา รวมท้ังกฎหมายเก่ียวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองคกรตางๆ ยังไมสามารถท่ีจะ
เขาไปแกไขปญหาเหลานี้ได ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณคอรรัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ พบวาประเทศไทยได ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ 
คะแนน อยูอันดับท่ี ๘๕ จากการจัดอันดับท้ังหมด ๑๗๕ ประเทศท่ัวโลก จะเห็นไดวาประเทศไทยมีคะแนนดีข้ึน
เล็กนอยเทียบกับป ๒๕๕๖ ท่ีได ๓๕ คะแนน อยูอันดับ ๑๐๒ โดยเม่ือเทียบกับประเทศในกลุมอาเซียน พบวา 
ประเทศไทยมีคะแนนเทากับประเทศฟลิปปนส สวนประเทศสิงคโปรสูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได ๕๒ คะแนน 
(คะแนนมากหมายถึงมีคอรรัปชันนอย) 

 

๓ บริบทการเปล่ียนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
๓.๑ บริบทภายใน 

๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
ภายใตสมมติฐาน (๑) แนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยรอยละ ๓.๘ ในชวง

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และรอยละ ๔.๒ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยรอย
ละ ๔ (๓) ราคานามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ 
ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวรอยละ ๒.๑ 
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 โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวตอเนื่องเฉลี่ยรอยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ย
รอยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๕ และ (๖) 
กําลังแรงงานลดลงเฉลี่ยรอยละ ๐.๒ และรอยละ ๐.๗ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และ ๑๓ ตามลําดับภายใต
สมมุติฐานเหลานี้ เศรษฐกิจไทยในชวง ๑๐ ปขางหนามีแนวโนมท่ีจะขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีคากลาง
ของการประมาณการรอยละ ๓.๘ ซ่ึงทําใหเศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะข้ึนเปนประเทศ รายไดสูงในชวงป 
๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๓.๓) การ
ขยายตัวในกรณีฐานดังกลาวทําใหเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงท่ีจะตกอยูภายใตกับดักประเทศรายไดปานกลางอยาง
ถาวรมากข้ึน เม่ือคํานึงถึงเง่ือนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของกําลังแรงงานท่ีจะหดตัวเรงข้ึนเปนเฉลี่ย
รอยละ ๑.๐ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๔ ซ่ึงจะเปนปจจัยถวงตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากข้ึน (๒) ขีด
ความสามารถดานการคิดคนเทคโนโลยีและนวัตกรรมซ่ึงเปนสิ่งจาเปนในการยกระดับฐานะประเทศเขาสูการเปน
ประเทศรายไดสูงจะลดลงตามการเพ่ิมข้ึนของสัดสวนของประชากรผูสูงอายุ (๓) จานวนประชากรรวมจะเริ่มลดลง
ในป ๒๕๗๐ ซ่ึงสงผลใหอุปสงคและการผลิตเพ่ือตอบสนองความตองการในประเทศขยายตัวชาลง (๔) การเพ่ิมข้ึน
ของขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ท่ีการปรับตัวเขาสูสังคมผูสูงอายุชากวาไทย (๕) ภาระการใช
จายเพ่ือดูแลผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนทาใหการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนา
ประเทศมีขอจากัดมากข้ึน (๖) เกณฑรายไดข้ันต่ําสําหรับการเปนประเทศรายไดข้ันสูงปรับตัวเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยประมาณ 
๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร สรอ. ตอคนตอปตามการเพ่ิมข้ึนของรายไดและมาตรฐานการครองชีพของประเทศสําคัญๆ 
เง่ือนไขดังกลาวทาใหประเทศไทยมีความสุมเสี่ยงท่ีจะไมสามารถหารายไดท่ีเพียงพอในการท่ีจะทาใหคนไทยไดรับ
การพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
การเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทยสงผลใหอัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงาน

ตองแบกรับการดูแลผูสูงอายุเพ่ิมสูงข้ึน โดยในป ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนท่ีมีศักยภาพแบกรับผูสูงอายุ ๑ 
คน และคาดการณวาในป ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผูสูงอายุ ๑ คน การขาดแคลน
กําลังแรงงานทาใหตองนาเขาแรงงานไรทักษะจากประเทศเพ่ือนบาน ซ่ึงสงผลกระทบตอตลาดแรงงานไทยในดาน
การยกระดับรายไดและทักษะฝมือแรงงานจะชาลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมข้ึนชา ปญหาการคามนุษย และ
การขาดการคุมครองทางสังคมข้ันพ้ืนฐานท่ีจาเปน ซ่ึงจะเปนปญหาตอเนื่องท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ 
อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อยางไรก็ตาม นับเปนโอกาสในการ
พัฒนาสินคาและบริการ ธุรกิจบริการท่ีเหมาะสมกับกลุมผูสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนเปนตัวเลขเบื้องตน สศช. จะคํานวณใหม
อีกครั้งเม่ือการปรับปรุงฐานขอมูลในแบบจําลองเสร็จสมบูรณเกณฑข้ันตํ่าในป ๒๕๔๖ ซ่ึงอยูท่ี ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร 
สรอ. ตอคนตอป 

๓.๑.๓ ความเหล่ือมลํ้า 
ความเหลื่อมล้ําเปนปญหาสําคัญในสังคมไทยท้ังความเหลื่อมล้ําดานรายได โอกาสการ

เขาถึงบริการภาครัฐและการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ นาไปสูความขัดแยงในสังคม และเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
ประเทศท่ีลดทอนความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและความม่ันคงทางสังคม จากการกระจายรายไดและผลประโยชนของ
การพัฒนาไปยังกลุมคนตางๆ ในสังคม บางพ้ืนท่ีและบางสาขาการผลิตไมท่ัวถึงเปนธรรมผลประโยชนสวนใหญตก
อยูในกลุมท่ีมีโอกาสและรายไดสูง ทาใหสัดสวนรายไดระหวางกลุมคนรวยรอยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุมคนจน
รอยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกตางกันถึง ๓๔.๙ เทา ในป ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมลายังสงผลใหเกิด
ปญหาตางๆ อาทิ ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขท่ีมี
คุณภาพอยางเทาเทียม การแยงชิงทรัพยากร การรับรูขอมูลขาวสาร 
ปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
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๓.๑.๔ ความเปนเมือง 

การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีชนบทไปสูความเปนเมืองมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเพ่ือลดความแออัดของ
เมืองหลวงและเมืองหลัก อันเปนการกระจายความเจริญสูพ้ืนท่ีนั้นๆ จึงจําเปนท่ีจะตองมีการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน 
การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใชประโยชนของทรัพยากรทองถ่ินท้ังปจจัยการผลิตและ
แรงงานไปสูภาคการคา บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีจะชวยลดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม ซ่ึงจะสงผลตอการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทองถ่ิน การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร 
รวมท้ังปญหาการบริหารจัดการขยะท้ังขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ท้ังนี้ การเพ่ิมข้ึนของประชากรและแรงงานใน
พ้ืนท่ีอาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถ่ิน อยางไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญข้ึนเพ่ือตอบสนองความตองการคนในเมืองท่ีมากข้ึน จะสงผลใหเกิดการประหยัดจากขนาด 
การขนสงมีตนทุนต่ําลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุมคามากข้ึน นอกจากนี้ ความตองการ
แรงงานท่ีมากข้ึนจะมีสวนเอ้ือหรือทาใหจําเปนตองมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีเพ่ือตอบสนองความตองการ
ของสถานประกอบการท่ีมีจํานวนมาก 

๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบดานการบริหาร

จัดการภาครัฐ เอ้ือตอการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตรา
สําคัญๆ ท่ีจะชวยสนับสนุนใหการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ 
หนวยงานของรัฐ องคการเอกชน หรือองคกรใดท่ีดําเนินกิจกรรมโดยใชเงินแผนดิน มีหนาท่ีตองเปดเผยขอมูล
เก่ียวกับการดําเนินการดังกลาวตอสาธารณะ เพ่ือใหพลเมืองไดติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐตองดําเนินการ
ตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ และตองจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอ่ืน ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิ
บาล พัฒนาและสรางโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและสรางความเปนธรรมอยางยั่งยืน กระจายอํานาจและจัด
ภารกิจ อํานาจหนาท่ี และขอบเขตความรับผิดชอบท่ีชัดเจนระหวางราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน 
รวมท้ังมีกลไกปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ 
มาตรา ๘๙ รัฐตองดําเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความ
ยั่งยืนทางการคลัง และการใชจายเงินแผนดิน อยางคุมคา จัดใหมีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากร
ท่ีมีความเปนธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมใหความสําคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม 
อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หนวยงานวิจัยตางๆ นาเสนอผลการติดตาม วิเคราะห สังเคราะห เรื่องท่ีเก่ียวกับการ
บริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาท้ังประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอรรัปชั่น
ท้ังการคอรรัปชั่นขนาดใหญและคอรรัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ เพ่ือ
รายงานขอคนพบและขอเสนอแนะสูสาธารณะ เปนแรงกดดันใหผูมีอํานาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน 
แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการทางานตางๆ ใหเหมาะสมมากข้ึน 

๓.๒ บริบทภายนอก 
๓.๒.๑ การเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลก 
องคการสหประชาชาติประเมินสถานการณวาในชวงป ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะ

เปนศตวรรษแหงผูสูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปข้ึนไปมากกวารอยละ ๑๐ ของประชากรรวมท่ัวโลก 
โดยประเทศท่ีพัฒนาแลวจะใชระยะเวลาท่ีคอนขางยาวนานในการเขาสูสังคมผูสูงอายุเชน ญี่ปุน อเมริกา ยุโรป 
ขณะท่ีกลุมประเทศกําลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรดังกลาวคอนขางสั้นกวา สะทอนถึง
ระยะเวลาในการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุท่ีสั้นกวาประเทศพัฒนาแลวคอนขางมาก โดยการเปน
สังคมผูสูงอายุจะสงผลใหมีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนยายแรงงานตางดาวมากข้ึน  
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นอกจากนี้ มีความตองการสินคาและบริการท่ีเหมาะกับผูสูงอายุมากข้ึน นับเปนโอกาสอยางมาก

สําหรับประเทศไทยท่ีจะพัฒนาดานธุรกิจและลงทุนดานการคาและบริการ ดานการทองเท่ียว ท่ีพักอาศัย การ
ใหบริการสุขภาพในรูปแบบตางๆ รวมท้ังเปนโอกาสของแรงงานไทยในการไปทํางานในประเทศท่ีพัฒนาแลว 

๓.๒.๒ การปรับเปล่ียนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีรวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนท่ีรวดเร็วดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ

การผลิตและการคาท่ีมีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสกลายมา
เปนรูปแบบการคาท่ีมีบทบาทมากข้ึน มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสูการใชเทคโนโลยีท่ี
ผสมผสานระหวาง Information Technology กับ Operational Technology หรือ ท่ี เรียกวา Internet of 
Things (เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตท่ีเชื่อมอุปกรณและ เครื่องมือตางๆ เชน โทรศัพทมือถือรถยนต ตูเย็น โทรทัศน และ
อ่ืนๆ เขาไวดวยกัน) เพ่ือผลิตสินคาตามความตองการของผูบริโภครายบุคคลมากยิ่งข้ึน โดยหากภาคการผลิตท่ี
ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไมทัน ขาดการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะทาให
ความสามารถในการแขงขันลดลง 

๓.๒.๓ ความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกท่ีสูงข้ึน 
(๑) แนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบานมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

และเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซ่ึงจะมีผลตอทิศทางการวางแผนพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ
ไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ดานการคาการลงทุนท่ีมุงเนนใหความสําคัญกับเรือ่งความโปรงใส
และสิ่งแวดลอมมากข้ึน 

(๒) การเปดเสรีภายใตขอตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป ๒๕๕๘ จะนํามาซ่ึง
โอกาสท่ีสําคัญๆ หลายประการตอการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ไดแก ๑) การลดขอจากัดใน
ดานอุปสงคในประเทศ ๒) โอกาสในการใชปจจัยการผลิตและแรงงานสําหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
ท่ีใชแรงงานและวัตถุดิบเขมขนในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและพัฒนาตนเองไปสูระดับการผลิตท่ีสูงข้ึน
ท้ังการผลิตในประเทศและการใชฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบานและ ๓) โอกาสในการใชความไดเปรียบดาน
สถานท่ีตั้งและดานโครงสรางพ้ืนฐานและโลจิสติกสในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหเปนศูนยกลางทางดานการบริการ
และการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะตอไป  

(๓) การเปดเสรีทางการคากับประเทศท่ีพัฒนาแลว จะมีการนําประเด็นดานมาตรฐาน
ของการคาและบริการมาเปนขอกีดกันทางการคาซ่ึงผูประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมตองปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม 
ตลอดจนพัฒนาสินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมีความรับผิดชอบตอสังคม/ชุมชนมากข้ึนโดยแรงเหวี่ยงจาก
กระแสการเปดเสรีทางการคาจะกอใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุน แนวโนมราคาสินคาเกษตรและสินคาข้ันปฐม แรง
กดดันจากการเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิต
สินคาเกษตร สินคาก่ึงทุนและเทคโนโลยีเขมขน รวมท้ังแนวนโยบายและ 
มาตรการการพัฒนาของภาครัฐท่ียังไมท่ัวถึง ยังมีแนวโนมท่ีจะตอกย้ําปญหาความเหลื่อมลาทางดานรายไดใหมีความ
รุนแรงมากข้ึนและเปนอุปสรรคตอการสรางการเติบโตของเศรษฐกิจแบบท่ัวถึง (Inclusive Growth) ซ่ึงเปนปจจัยท่ี
จาเปนตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีตอเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเส่ียงท่ีจะผันผวนตลอดชวงแผนฯ 
๑๒ เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในชวงตนแผนพัฒนาฯ และ
แนวโนมการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในชวงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปญหาการสั่งสมหนี้
สาธารณะในประเทศสําคัญๆ ในชวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกท่ีมีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสูวิกฤติและสรางผลกระทบ
ตอเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสําคัญๆ ของโลกไมประสบ
ความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม  
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(๕) ความเล่ือนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความกาวหนาในการติดตอสื่อสาร การ

ขยายตัวของเครือขายทางสังคมออนไลน สงผลใหมีท้ังโอกาสและความเสี่ยง ตอวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อใน
สังคม ตลอดจนความสัมพันธระหวางบุคคล กระบวนการเรียนรู และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

๓.๒.๔ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะสงผลกระทบซํ้าเติมตอ

สถานการณความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหมีความรุนแรงมากข้ึนอุณหภูมิของโลก
เพ่ิมข้ึน ทําใหเกิดความแหงแลงเปนระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดชวง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป สงผลกระทบตอ
ความอุดมสมบูรณของดิน ปาไมเกิดความเสื่อมโทรม แหลงนาขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรค
ระบาดในพืชและสัตว และอาจเกิดผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยกรณีท่ีเกิดโรคระบาดใหม เกิดความเสี่ยงตอการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เชน ระบบนิเวศปาไม ระบบนิเวศชายฝง พ้ืนท่ีชุมน้ํา เกิดการกัดเซาะชายฝง 
และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกลาวขางตน จะสงผลตอความม่ันคงดาน
อาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังสงผลใหภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโนม
เกิดบอยครั้งข้ึนและมีความรุนแรงมากข้ึน ท้ังอุทกภัย ภัยแลง แผนดินไหวและดินโคลนถลม สงผลกระทบตอภาค
การผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมท้ังวิถีการดํารงชีวิตของ
ประชาชน นอกจากนี้ ขอตกลงระหวางประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเขมขนและเปน
แรงกดดันใหประเทศไทยตองเตรียมพรอมรับภาระในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกภายใตกระแสการแขงขัน
ทางการคา 

๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นสําคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดทาเปาหมายการ

พัฒนาท่ียั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในชวงเวลา ๑๕ ป โดย
สหประชาชาติใหการรับรองแลวเม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบดวยเปาประสงค (Goal) จานวน ๑๗ ขอ 
และเปาหมาย (Target) จานวน ๑๖๙ ขอ  ซ่ึงจะสงผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ท่ี
ตองเนนขจัดความยากจนใหหมดไป ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี มีระบบการศึกษา มีความเทาเทียมกันทางเพศ สงเสริม
การเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ียั่งยืน ลดความไม
เทาเทียมกันท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพรอม
ในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มี
การจัดการทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืน สงเสริมใหสังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและสงเสริมความเปนหุนสวน
เพ่ือการพัฒนาในระดับโลกรวมกัน 

 

๔ กรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย 
๔.๑ กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีประเทศกําลังประสบอยู ทําใหการ
กําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ และกรอบ
หลักการของการวางแผนท่ีนอมนาและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการ
พัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายไดปาน
กลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนาไปสูการบรรลุ
วิสัยทัศนระยะยาว “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
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๔.๒ การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning) เปนการ
กําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ี สศช. ไดจัดทําข้ึน 

ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงท่ีมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดานการ
ขนสงและ   โลจิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปนแหลง
ผลิตสินคาเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 

๔.๓ เปาหมาย 
๔.๓.๑ การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติตอหัว 

(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ในป ๒๕๔๖ เพ่ิมข้ึนเปน ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร 
สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร สรอ.) ตอคนตอป 

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๒.๕ ตอป 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ

ไมตํ่ากวารอยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๗.๕ ในขณะท่ีปริมาณการ
สงออกขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๔.๐ ตอป) 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูง
วัยอยางมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกชวงวัยมีความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

(๒) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคน 

๔.๓.๓ การลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 
(๑) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางท่ัวถึง 

 

๔.๓.๔ การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
(๑) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใช

ประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 
(๕) มีการบริหารจัดการนาใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ํา 

๔.๓.๕ การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสม 
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๕ แนวทางการพัฒนา 

๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
๕.๑.๑ การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา 

พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ท้ัง
ดานการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ดานบุคลากรวิจัย ดานโครงสรางพ้ืนฐาน และดานการบริหารจัดการ รวมท้ัง
สนับสนุนและผลักดันใหผูประกอบการมีบทบาทหลักดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาใหใชประโยชนอยางแทจริงท้ังเชิงพาณิชยและสาธารณะโดยใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากําลังคนและแรงงานใหมี

ทักษะความรูและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดและรองรับการเปดเสรีของประชาคมอาเซียน 
โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยดวยเทคโนโลยี เรงรัดใหแรงงานท้ังระบบมีการเรียนรูข้ันพ้ืนฐานเพ่ือ
สามารถแขงขันในตลาดแรงงานได สนับสนุนใหแรงงานและปจจัยการผลิตมีความยืดหยุนในการเคลื่อนยายระหวาง
สาขาการผลิตและระหวางพ้ืนท่ีการผลิต เพ่ือใหแรงงานสามารถเคลื่อนยายไปสูสาขาการผลิตท่ีมีผลิตภาพการผลิต
สูงสุด และสนับสนุนใหผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือ
แรงงานใหเปนมาตรฐานท่ีเชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ การสงเสริมผูประกอบการท่ีเขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการใหมีความยืดหยุน สามารถปรับตัวและดําเนิน

ธุรกิจทามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการคาในรูปแบบตางๆ เพ่ิมสัดสวนความเปนเจาของ
ของคนไทยและสนับสนุนใหมีการขยายตลาดท่ีมีแบรนดสินคาและชองทางการตลาดท่ีเปนของตนเองมากข้ึน 
ตลอดจนพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรม
ดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานเรงลงทุนและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคม
ขนสงเพ่ือเช่ือมโยงพ้ืนท่ี 

เศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ ท้ังการพัฒนาและปรับปรุงโครงขายรถไฟใหเปนโครงขาย
หลักในการเดินทางและขนสงของประเทศ พัฒนาโครงขายระบบขนสงสาธารณะและโครงขายทางหลวงพิเศษ
ระหวางเมือง ขยายขีดความสามารถของทาอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาทาเรือท่ีมีศักยภาพใหเปนทาเรือ
อิเล็กทรอนิกสเต็มรูปแบบ รวมท้ังพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนา
ดานอุตสาหกรรมท่ีเกิดจากลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน อุตสาหกรรมซอมบํารุงและผลิตชิ้นสวนอากาศยาน 
และอุตสาหกรรมระบบราง เปนตน เพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศในการเปนฐานการผลิตในภูมิภาค
อาเซียน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสรางการผลิต 
ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินคาเกษตรข้ันปฐม

เปนสินคาเกษตรแปรรูปท่ีมีมูลคาสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสรางความเชื่อมโยงทางดานวัตถุดิบกับ
ประเทศเพ่ือนบานและลดระดับการผลิตสินคาข้ันปฐมท่ีสูญเสียขีดความสามารถในการแขงขัน ลงสูระดับท่ีจาเปน
สําหรับการสรางความม่ันคงทางดานอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตใหสอดคลองกับศักยภาพพ้ืนท่ีและความ
ตองการของตลาดตั้งแตตนนาถึงปลายนาท้ังดานกายภาพและเศรษฐกิจ รวมท้ังสงเสริมการรวมกลุมทางการเกษตร
จากกิจการเจาของคนเดียวเปนการประกอบการในลักษณะสหกรณ หางหุนสวน และบริษัทเพ่ือใหเกิดการประหยัด
จากขนาด พิจารณาพันธุพืชท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและแหลงนา ใชเทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ีเหมาะสม 
ใชกลไกตลาดในการปองกันความเสี่ยง ตลอดจนสงเสริมและเรงขยายผลแนวคิดการทาการเกษตรตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสรางการผลิตภาคบริการโดยเรงพัฒนาระบบคมนาคม 
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ขนสงใหเกิดความเชื่อมโยงกันเปนโครงขายท้ังทางบก ทางนา และทางอากาศ เรงพัฒนาทา

เทียบเรือขนาดใหญเพ่ือรองรับการเติบโตของการทองเท่ียวทางทะเล ปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการ
ทองเท่ียวใหครอบคลุมและทันสมัยท้ังการควบคุมกิจกรรมตางๆ เก่ียวกับการทองเท่ียวและสงเสริมการทองเท่ียว
และกําหนดและจัดทํากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการทองเท่ียวของไทยสูสากลและรองรับการพัฒนาการ
ทองเท่ียวใหสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ รวมท้ังสงเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในลักษณะกลุมคลัสเตอร
ทองเท่ียว โดยสนับสนุนการพัฒนาดานการทองเท่ียวของพ้ืนท่ีท่ีมีความเชื่อมโยงท้ังทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรม
ทองถ่ินและกิจกรรมการทองเท่ียว ตลอดจนสงเสริมการสรางความเชื่อมโยงดานการทองเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน ท้ัง
ประเทศท่ีมีพรมแดนติดกันและประเทศท่ีมีโครงขายคมนาคมขนสงเชื่อมโยงกันเพ่ือใหเกิดการพัฒนาแบบองค
รวมท้ังระบบพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเปนแหลงการถายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับ
อุตสาหกรรมท่ีเปนฐานรายไดประเทศ และเปนกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใหเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิต
และบริการท้ังในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการขยายตัวดานการคา
การลงทุน เชน โลจิสติกส และพลังงาน รวมท้ังปจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เชน ลดอุปสรรคการเคลื่อนยาย
เงินทุนระหวางประเทศ เปนตน สงเสริมการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชท้ังภาคการผลิต การตลาด 
การบรหิารจัดการการเงิน และโลจิสติกส เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอานวยความสะดวกทางการคาการลงทุน
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสรางเศรษฐกิจและสังคมแหงปญญาและการเรียนรู มุงเนนการ
พัฒนาธุรกิจเชิงสรางสรรค การลงทุนท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การประหยัดพลงังานและการ
ใชพลังงานทดแทน การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย การจัดตั้งสํานักงานใหญขามประเทศ บริษัท
การคาระหวางประเทศ รวมท้ังการใหความสําคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสูสังคมขององคกร และ
กิจการเพ่ือสังคม 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยชวงวัยเด็กตั้งแตแรกเกิดใหมีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกดาน วัยเรียน วัยรุนใหมีทักษะ
การเรียนรู ทักษะชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนภายใตบริบทสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานใหมีการพัฒนา
ยกระดับสมรรถนะฝมือแรงงานเพ่ือสรางผลิตภาพเพ่ิมใหกับประเทศ วัยผูสูงอายุใหมีการทางานท่ีเหมาะสมตาม
ศักยภาพและประสบการณ มีรายไดในการดํารงชีวิต มีการสรางเสริมและฟนฟูสุขภาพเพ่ือปองกันหรือชะลอความ
ทุพพลภาพและโรคเรื้อรังตางๆ ท่ีจะกอใหเกิดภาระแกปจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม

เพ่ือสรางความรับผิดชอบตอผลลัพธ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(๓) พัฒนาคุณภาพครูท้ังระบบ ตั้งแตกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกใหไดคน

ดีคนเกง รวมท้ังระบบการประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเนนผลลัพธจากตัวผูเรียน และ  
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู โดยมุงจัดการเรียนรูเพ่ือสรางสมรรถนะกําลังคนท้ังระบบ

การศึกษาตั้งแตระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู ปรับหลักสูตรและผลิตกําลังคน
ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาด การวิจัยและการใชเทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู 
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๕.๒.๓ การพัฒนาดานสุขภาพ โดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 

การแพทยเพ่ือรองรับการเปนสังคมผูสูงอายุท้ังในดานผลิตภัณฑสุขภาพและท่ีอยูอาศัย
สําหรับผูสูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมลาและสรางความยั่งยืนในระยะยาว 
โดยพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรดานสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐใหเกิดความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการและการใชทรัพยากร และสงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพใน
รูปแบบเครือขายท่ีมีการใชทรัพยากรรวมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ
ท้ังในดานศูนยกลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนยกลางบริการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ (Wellness 
Hub) ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย 
(Academic Hub) เพ่ือนารายไดกลับมาใชยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมท้ังสงเสริมการให
ความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือใหการ 
ขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคสวนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะท่ีมีตอสุขภาพของประชาชน 

๕.๒.๔ การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมและความจาเปนทางกายภาพใหเหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุใน
รูปแบบท่ีหลากหลายท้ังในดานการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยางบูรณาการ โดยการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวนอยางตอเนื่อง รวมท้ังพัฒนาชุมชนท่ีมีศักยภาพและความพรอมใหเปนตนแบบของการดูแลผูสูงอายุเพ่ือ
ขยายผลไปสูชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใชชีวิตประจาวันสําหรับผูสูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหล่ือมลาทางสังคม 
๕.๓.๑ การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ มุงเนนการเพ่ิมผลิตภาพ

แรงงาน โดยสนับสนุนใหแรงงานมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอยางมีมาตรฐาน ปรับ
โครงสรางคาจางแรงงานใหชัดเจนและสะทอนทักษะฝมือแรงงานอยางแทจริง เรงผลักดันใหการใชระบบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของ
เกษตรกรรายยอย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรท่ีสอดคลองกับพ้ืนท่ี สราง
หลักประกันรายไดแทนการอุดหนุนดานราคาสินคาเกษตร ลดตนทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน และเนนการสรางภูมิคุมกันระดับ
ปจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางหลากหลาย โดยเฉพาะ
ระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการ
จัดหาท่ีอยูอาศัยของผูมีรายไดนอยและการเขาถึงระบบสาธารณูปโภค กําหนดเปนนโยบายท่ีอยูอาศัยแหงชาติและ
เมืองนาอยู พัฒนาโครงการท่ีอยูอาศัยแกปญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดําเนินการรวมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) 
การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานท่ีจาเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย (Customized Welfare) ท่ีคํานึงถึงฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกตางกัน โดยมีแนวทางการรับภาระคาใชจายรวมกัน (Cost Sharing) 

๕.๓.๓ การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตร สนับสนุน
ใหเกษตรกรรายยอยท่ีไรท่ีดินทากินและยากจนไดมีท่ีดินเปนของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในท่ีดินปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการนาอยางเปนระบบและเขาถึงพ้ืนท่ีเปาหมายไดอยางแทจริงดวยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรนา พ.ศ. 
.... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณรวมกันของหนวยงาน และสรางกระบวนการมีสวนรวม รวมท้ังปรับ
โครงสรางภาษีท่ีเปนธรรม เชน ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดลอม เปนตน 

๕.๓.๔ การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค การคุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐาน และการ
เขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเขมแข็งดานกฎหมายใหแกประชาชน 
รวมท้ังการปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายเพ่ือลดปญหาความเหลื่อมลา เชน กฎหมายปาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก 
กฎหมายท่ีดิน เปนตน 
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๕.๔ การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพรอม

รองรับความเปนเมือง ท้ังดานการบริหารจัดการดานผังเมืองดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนสง 
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอตอ
ความตองการของคนในเมือง รวมท้ังเสริมสรางความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเช่ือมโยงกับเพ่ือนบาน  
สงเสริมและเรงรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของประเทศเพ่ือเพ่ิม

ความสามารถในการแขงขันของประเทศท้ังดานการคา การลงทุน และการบริการ โดยคํานึงถึงการเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม (Green Logistics) สนับสนุนใหเกิดความรวมมือในหวงโซอุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ 
รวมท้ังปรับลดกระบวนงานดานอํานวยความสะดวกทางการคา ขนสง และโลจิสติกสใหมีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพตอภาคธุรกิจอยางแทจริง 

๕.๔.๓ การสงเสริมการลงทุน การคาชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให
ความสําคัญกับนโยบายสงเสริมการลงทุนและการคาชายแดนเพ่ือดึงดูดใหนักลงทุนในภูมิภาคเขามาลงทุนในไทย
และประเทศเพ่ือนบาน รวมท้ังสงเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีชายแดนโดยใหความสําคัญกับ
การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน การสงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน การบริหารจัดการแรงงานตางดาว และการ
ใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือชวยอานวยความสะดวกดานการคาชายแดนและการผานแดนระหวางไทยกับ
ประเทศในภูมิภาคมากข้ึน 

๕.๕ การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใชประโยชนจากทุนธรรมชาติ โดย

คํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟนตัว ปกปองรักษาทรัพยากรปาไม โดยสนธิกําลังของทุกภาคสวนนําระบบ
สารสนเทศมาใชเพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม เพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมโดย
สงเสริมการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนและ
แบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม รวมท้ังผลักดันแนวทางการประเมินมูลคาของระบบนิเวศและการสรางรายได
จากการอนุรักษ จัดสรรท่ีดินใหแกผูยากไร กระจายการถือครองท่ีดิน จัดทาฐานขอมูลท่ีดินเพ่ือการบริหารจัดการ
อยางเปนระบบ การจัดเก็บภาษีท่ีดินในอัตรากาวหนา กําหนดเพดานการถือครองท่ีดินท่ีเหมาะสม และกําหนด
มาตรการปองกันการถือครองท่ีดินของคนตางชาติ บริหารจัดการนาเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน บูรณาการระหวาง
หนวยงานอยางเปนระบบ สรางศูนยขอมูลทรัพยากรนา จัดตั้งองคกรบริหารจัดการ 
นาในระดับพ้ืนท่ี เชน คณะกรรมการลุมนา และองคกรผูใชนา คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ลดความ
ขัดแยงเชิงนโยบายระหวางการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การทองเท่ียว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหาร
จัดการแรโดยกําหนดปริมาณท่ีเหมาะสมในการนาแรมาใชประโยชน คํานึงถึงความจาเปนและมูลคาในอนาคต 
บังคับใชมาตรการควบคุมผลกระทบจากการทาเหมืองแรท่ีกอมลพิษตอสภาพแวดลอมและสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 

๕.๕.๒ การสงเสริมการบริโภคท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม สรางระบบหมุนเวียนวัสดุท่ีใชแลว ท่ีมี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู Zero Waste Society ผานมาตรการตางๆ เชน การปฏิรูประบบภาษีและคาธรรมเนียม
เพ่ือสิ่งแวดลอม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดลอม มาตรฐานและฉลากสินคา เปนตน 

๕.๕.๓ การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมสีเขียว สงเสริมผูประกอบการใหสามารถ
ปรับระบบสูหวงโซอุปทานหรือหวงโซคุณคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Supply Chain/Green Value 
Chain) สงเสริมการทาการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมท้ังสงเสริมภาคบริการท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย เพ่ือให
ประเทศไทยมีศักยภาพใหมีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
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๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม ดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษท้ังทาง

อากาศ ขยะ น้ําเสีย และของเสียอันตราย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีใหกับ
ประชาชน เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะเปนลาดับแรก โดยสงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนากลับมาใช
ใหมใหมากท่ีสุด เรงกําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานท่ีกําจัดในพ้ืนท่ีวิกฤต สรางรูปแบบการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายท่ีเหมาะสม เนนการแปรรูปเปนพลังงาน สรางวินัยของคนในชาติมุงสูการจัดการท่ียั่งยืน 
โดยใหความรูแกประชาชน และการบังคับใชกฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความรวมมือดานส่ิงแวดลอมระหวางประเทศ ผลักดันการจัดทาแผนแมบท
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียน หาแนวทางความรวมมือกับอาเซียนและอนุ
ภูมิภาคลุมนาโขงในประเด็นการขนสงขามพรมแดน การเคลื่อนยายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการเพ่ือลดความเส่ียงดานภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหกับทุกภาคสวน สงเสริมการวิจัย
และพัฒนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ใหความสําคัญกับการปองกันนาทวม วางแผนปองกันเมือง
และพ้ืนท่ีชายฝง พัฒนาเมืองท่ีสามารถปรับตัวและยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Resilience City) การใหบริการของระบบนิเวศ สงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสรางแนว
ปองกันตามธรรมชาติ และการจัดทาแผนธุรกิจตอเนื่อง รวมท้ังการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพ
พรอมรองรับแนวโนมการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงในอนาคต 

๕.๖ การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
๕.๖.๑ การสรางความโปรงใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ โดยใหมีชองทางใหทุกภาค

สวนสามารถเขาถึง เขาตรวจสอบขอมูลของภาคราชการและรองเรียนได เชน ขอมูลการประกวดราคาจัดซ้ือ จัดจาง
โครงการของทางราชการ ขอมูลการประมูลโครงการ ผูชนะการประมูลและราคาปดประมูลขอมูลความกาวหนาตาม
กระบวนการยุติธรรม เชน คดีท่ีไมดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอรรัปชันและคดีท่ีประชาชนใหความ
สนใจในแตละยุคสมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความเปนมืออาชีพและเพียงพอตอการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐรวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือใหระบบราชการเล็กกะทัดรัดแตมีความ
คลองตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสรางรูปแบบการพัฒนา อปท. ใหเหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางดาน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม รวมท้ังเปนแกนหลักในการประสานเครือขายและเชื่อมโยงภาคสวนตางๆ ในระดับ
พ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ สรางผลงานท่ีมี
คุณภาพ รวดเร็วและนาเชื่อถือ สามารถเปนเครื่องมือใหกับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญๆ ท่ีมีการใชจายงบประมาณเปนจํานวนมาก และเปน
โครงการท่ีมีผลกระทบในวงกวาง 
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 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  (๑) แผนพัฒนาภาค 
 

คณะรัฐมนตรี  มีมติเม่ือวันท่ี  27 พฤศจิกายน  2550  จัดแบงกลุมจังหวัด  เปน 18  กลุมจังหวัด 
โดยจังหวัดขอนแกน จัดอยูในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ประกอบดวย  จังหวัดขอนแกน     
รอยเอ็ด  มหาสารคาม  และกาฬสินธุ  หรือเรียกวากลุม “รอยแกนมหากาฬ” ( รอยมาจากรอยเอ็ด,   แกน มาจาก 
ขอนแกน,  มหา มาจากมหาสารคาม,   กาฬ มาจาก กาฬสินธุ)หรือ “ กลุมรอยแกนสารสินธุ ” 
 

    กลุมจังหวัด “รอยแกนสินธุ”  กําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาของกลุมจังหวัด (พ.ศ.2557-2560) ฉบับ
ทบทวนไววา  “เพ่ิมผลิตภาพพืชเศรษฐกิจหลัก (ขาว  ออย  มันสําปะหลัง)อุตสาหกรรม  การคา  การบริการ 
การทองเท่ียวและการลงทุนสูสากล”   
  เปาประสงค (เชิงวิสัยทัศน) 
    เพ่ือกาวไปสูวิสัยทัศนและการพัฒนากลุมจังหวัดท่ีพึงปรารถนาในระยะเวลา  4  ป  จึงไดกําหนด
เปาหมายหลักในการพัฒนากลุมจังหวัดไวดังนี้ 
     1)  เพ่ิมคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักใหไดมาตรฐาน 
     2)  เพ่ิมมูลคาการคา  การลงทุน การแปรรูปพืชเศรษฐกิจ 
     3)  พัฒนาการทองเท่ียวกลุมจังหวัดสูการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
     4)  เตรียมความพรอมกลุมจังหวัดในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ตัวช้ีวัดรวม 
     1) รอยละผลผลิตเฉลี่ยตอไรท่ีเพ่ิมข้ึน 
     2) รอยละของจํานวนแปลงท่ีไดรับการรับรอง GAP 
     3) รอยละมูลคาภาคการคาการลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึน 
     4) รอยละรายไดจากการทองเท่ียวกลุมจังหวัดท่ีเพ่ิมข้ึน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงคตัวชี้วัด  

และกลยุทธการพัฒนาเพ่ือบรรลุวิสัยทัศนของการพัฒนารายไดประเด็นยุทธศาสตร รวม  4 ประเด็นยุทธศาสตร  
ดังนี้           
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาศักยภาพการผลิต  การแปรรูป  การคา  พืชเศรษฐกิจใหมีความเขมแข็ง 
   1. เปาประสงค 
     1.1) เพ่ิมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรใหมีคุณภาพท่ีดี 
     1.2) พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑแปรรูปและเพ่ิมชองการตลาดสินคาเกษตรและแปรรูปจากสินคา
เกษตร 
   2.  ตัวช้ีวัด 
     2.1) รอยละของจํานวนแปลงท่ีไดรับการรับรอง GAP 
     2.2) รอยละผลผลิตเฉลี่ยตอไรท่ีเพ่ิมข้ึน 
  

3. กลยุทธและแนวทางการพัฒนา       ประกอบดวยกลยุทธ 3 กลยุทธ  ดังนี้ 
     3.1) เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต 
     3.2) พัฒนาและสรางมูลคาเพ่ิมสินคาพืชเศรษฐกิจหลัก 

3.3) พัฒนาการคา  การลงทุนและแปรรูปพืชเศรษฐกิจหลัก 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  2  การสงเสริมการคา  การบริการ  ลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนมิตรตอ 
ส่ิงแวดลอม 

1.  เปาประสงค 
     1.1) เพ่ิมมูลคาการคาการลงทุนและรายไดกลุมจังหวัด 
     1.2) มีความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการลงทุน 
     1.3)เพ่ิมผลิตภาพแรงงานในกลุมจังหวัด 
   2.  ตัวช้ีวัด 
     2.1)  รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาการคาของกลุมจังหวัด 
     2.2)  รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาการลงทุนในกลุมจังหวัด 
     2.3)  รอยละความสําเร็จในการพัฒนาโครงขายคมนาคมกลุมจังหวัด 
   3.  กลยุทธและแนวทางการพัฒนา 
     3.1) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการลงทุน 
     3.2) พัฒนาคุณภาพฝมือแรงงานและเพ่ิมทักษะแกผูประกอบการเพ่ือรองรับการเจริญดาน
อุตสาหกรรม 

3.3) สงเสริมการวิจัยนวัตกรรมสําหรับอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 
3.4) จัดหาชองทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑแปรรูปเกษตร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  3  การเพ่ิมศักยภาพการทองเท่ียวกลุมจังหวัด 
1.  เปาประสงค 

     1.1) รายไดจากการทองเท่ียวและผลิตภัณฑท่ีเก่ียวเนื่องเพ่ิมข้ึน 
     1.2) เชื่อมโยงการบริหารจัดการทองเท่ียวกลุมจังหวัดอยางเปนระบบ 
   2.  ตัวช้ีวัด 
     2.1) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพดานการทองเท่ียว 
     2.2) รายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑไหม 
            2.3) รายไดจากการทองเท่ียวกลุมจังหวัดท่ีเพ่ิมข้ึน   
   3.  กลยุทธและแนวทางการพัฒนา       มี 3 กลยุทธ  ดังนี้ 
     3.1)  พัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวเพ่ือรองรับนักทองเท่ียว 
     3.2) พัฒนาเครือขายอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและบริการ 

3.3) สงเสริมกิจกรรมและชองทางการตลาดดานการทองเท่ียว 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  4  การกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

1.  เปาประสงค 
     1.1) พัฒนาบุคลากรกลุมจังหวัดรองรับประชาคมอาเซียน 
     1.2) พัฒนาปจจัยการบริหารงานกลุมจังหวัด 
             1.3)  พัฒนาระบบการบริการการวางแผน 
   2.  ตัวช้ีวัด 
     2.1) จํานวนคนท่ีไดรับการพัฒนาองคความรูเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 2.2) รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการจากสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด 
   3.  กลยุทธและแนวทางการพัฒนา       มี 3 กลยุทธ  ดังนี้ 
     3.1)  พัฒนาบุคลากรกลุมจังหวัดเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
     3.2) พัฒนาปจจัยการบริหารกลุมจังหวัด 

3.3) พัฒนาระบบการบริหารการวางแผน 
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ศักยภาพและเปาหมายการพัฒนา 
1.  ขาวหอมมะลิ 

-  เปนฐานการผลิตขาหอมมะลิท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานของโลก(Valley  of   the  best  jasmine  rice) 
  -  สรางมูลคาเพ่ิมการแปรรูปผลผลิตขาวหอมมะลิ 
    2.  ผาไหม 

-  ไหมไทยสูสากล 
  -  สรางมูลคาเพ่ิมการแปรรูปผลผลิตขาวหอมมะลิ 

3.  ยกระดับการผลิตพืชพลังงานทดแทน 
-  ฐานการผลติและแปรรูปมันสําปะหลังเพ่ือการคา 

  -  ฐานการผลิตออย 
4. ศูนยกลางอุตสาหกรรมการคา  การลงทุน  การบริการ 

-  ศูนยกลางเศรษฐกิจสูอนุภูมิมิภาคลุมน้ําโขง 
5. การทองเท่ียว 

-  ตามรอยเสนทางไดโนเสารและโบราณสถานยุคกอนประวัติศาสตร 
-  ทองเท่ียวเชิงศาสนา/วัฒนธรรม(ไหวพระ 4  เมือง  รุงเรืองตลอดชีวิต)  พระธาตุขามแกน  พระธาตุยาคู   

ธาตุนาดูน  พระธาตุเจดียชัยมงคล 
6. ศูนยกลางการศึกษา 

-  เปนศูนยกลางการศึกษาและวิจัยของภูมิภาค 
  -  การแลกเปลี่ยนนักศึกษาในอาเซียน 

-  การนําผลงานวิจัยไปใชเพ่ือตอบสนองความตองการของกลุมจังหวัดในเชิงธุรกิจ 

 

แผนยุทธศาสตรการพฒันาจังหวัดขอนแกน 4 ป  พ.ศ. (2557 – 2560)ฉบับทบทวน 
 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกนกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาไววา  “  ขอนแกนเมืองนาอยู ศูนยกลาง
เช่ือมโยง การคา การลงทุน  และการบริการของกลุมประเทศภูมิภาคลุมน้ําโขง  ” 

 พันธกิจ  
1. ชุมชนใหเขมแข็ง  คนในชุมชนมีชีวิตอยูดวยความผาสุก 
2. พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน 
3. พัฒนาใหเปนศูนยกลางของอนุภาคภูมิภาคลุมน้ําโขง  

  

เปาประสงค 
  1. อัตราการเจริญโตทางดานเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน  และมีเสถียรภาพ 
  2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  และสรางความม่ันคงทางสังคม 
  3. อนุรักษ  ฟนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  และเสริมสรางความเข็มแข็ง 

ในการบริหารจัดการอยางยั่งยืน 
4. ยกระดับการคา  การลงทุน  และการบริการใหมีการเชื่อมโยงกับกลุมประเทศ อนุภาคภูมิภาคลุม 
    น้ําโขงและอาเซียน 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
 

1. การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแขงขัน 
2. การพัฒนาคุณภาพคนและสงัคมและมีคุณภาพ 
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
4.  การสงเสริมความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
5. การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง   
6. การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

 

ความเช่ือมโยงประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ / แผนงาน 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแขงขัน 
 

 กลยุทธท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมใหภาคเกษตร  ภาคบริการ  และการทองเท่ียว 
   แผนงาน 
     1. แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและมูลคาภาคการเกษตร 
     2. แผนงานเพ่ิมศักยภาพการผลิตและเพ่ิมมูลคาดานปศุสัตว 
     3. แผนงานเพ่ิมศักยภาพการผลิตและเพ่ิมมูลคาดานประมง 
 

 กลยุทธท่ี 2 เพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันของ OTOP และ SMEs 
   แผนงาน 
     1. แผนงานเสริมสรางศักยภาพของ OTOP และ SMEs 
 

 กลยุทธท่ี 3 สงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค  และอุตสาหกรรมสีเขียว 
   แผนงาน 
     1. แผนงานสงเสริมธุรกิจ และอุตสาหกรรมสีเขียว 
    

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
 กลยุทธท่ี 1 พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข 
   แผนงาน 
     1. แผนงานพัฒนาคุณภาพการบริการ 
     2. แผนงานสงเสริมคุณภาพ  เฝาระวัง  ปองกัน  และควบคุมโรค 
  

 กลยุทธท่ี 2 พัฒนาคุณภาพการศึกษาพ้ืนฐานและขยายโอกาส 
   แผนงาน 
     1. แผนงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
     2. แผนงานสรางและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหท่ัวถึง 
    

 กลยุทธท่ี 3 สรางความม่ันคงของชีวิตและสังคมอยูเย็นเปนสุข 
   แผนงาน 

1. แผนงานสรางสังคมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
 

2. แผนงานสรางสรรคชุมชนอยูเย็นเปนสุข 
3. แผนงานพัฒนาอาชีพและรายไดของประชาชน 
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        กลยุทธท่ี 4  อนุรักษ  สรางสรรค  สืบสานศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม 
   แผนงาน 
     1. แผนงานอนุรักษ สืบสานและพัฒนาองคความรูดานศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม 
     2. แผนงานสรางคุณคา  และมูลคาเพ่ิมจากมรดกทางวัฒนธรรม 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  3  การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 
 

 กลยุทธท่ี 1 อนุรักษ  ฟนฟูรักษาทรัพยากรปาไมและสัตวปาอยางมีสวนรวมและมีการใชประโยชนจากปาอยาง 
     ยั่งยืน 

   แผนงาน 
     1. แผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมและสัตวปา 
  

 กลยุทธท่ี 2 อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรดินแบบมีสวนรวม  
แผนงาน 

     1. แผนงานปรับปรุงและบํารุงดินแบบมีสวนรวม 
   

 กลยุทธท่ี 3 อนุรักษ  ฟนฟู  และรักษาทรัพยากรน้ําโดยการบริการจัดการแบบมีสวนรวม 
   แผนงาน 
     1 .แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ําตนทุน  และเพ่ิมพ้ืนท่ีชุมน้ํา 
 

 กลยุทธท่ี 4 สรางสังคม  และเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
   แผนงาน 
     1. แผนงานสงเสริมการมีสวนรวมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีมีคุณภาพ   

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  4  การเสริมสรางความม่ันคง  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 กลยุทธท่ี 1 สรางความปรองดอง  สมานฉันทและสงเสริมประชาธิปไตย 
   แผนงาน 
     1. แผนงาน  สงเสริมประชาธิปไตยและดํารงรักษาสถาบันหลักของชาติ 
     2. แผนงานบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวนดานระบบงานยุติธรรม 
  

 กลยุทธท่ี 2 รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบรอยภายใน 
   แผนงาน 
     1. แผนงานปองกันและปราบปรามอาชญากรรม 
     2. แผนงานสงเสริมสรางภูมิคุมกันและความพรอมเผชิญปญหาความม่ันคง   
     3. แผนงาน  เสริมสรางพลังมวลชนและแกปญหาโดยสันติวิธี           
  

 กลยุทธท่ี 3  ปองกันปราบปรามและบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
   แผนงาน 

1. แผนงานพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด  
 

 กลยุทธท่ี 4  ปองกันและแกไขปญหาอุบัติภัยทางถนน 
   แผนงาน 
    1. แผนงานปรับปรุงเสนทางหลวงแผนดินสายรอง 
    2. แผนงานขับข่ีปลอดภัย 
    3. แผนงานลดอุบัติภัยชวงเทศกาลสําคัญ 



จัดทําโดย งานนโยบายและแผน สํานักปลดัเทศบาล    
 

   ๖2 
  
 
 
 

 กลยุทธท่ี 5  พัฒนาศักยภาพการบริการจัดการจากภัยธรรมชาติ 
   แผนงาน 
    1. แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาภาพการเตือนภัยธรรมชาติ 
    2. แผนงานขับข่ีปลอดภัย 
    3. แผนงานลดอุบัติภัยชวงเทศกาลสําคัญ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  5  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมนําโขง 
                                และอาเซียน 
 กลยุทธท่ี 1  เพ่ิมศักยภาพโครงขายการคมนาคมขนสงในการเชื่อมโยงกับกลุมประเทศอนุภาคลุมน้ําโขง   

และอาเซียน 
   แผนงาน 

1. แผนงานขยายโครงขายการคมนาคมขนสง 
    2. แผนงานพัฒนาการขนสงและโลจิสติกส 
  

 กลยุทธท่ี 2 เสริมสรางความความรวมมือกับประเทศในกลุมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและนานาชาติ 
    1. แผนงานปรับปรุงและบํารุงดินแบบมีสวนรวม 
    2. แผนงานสงเสริมการประชุมสัมมนาและการทองเท่ียว 
    3. แผนงานสงเสริมการคาและการลงทุน 
    4. แผนงานสงเสริมความสัมพันธกับตางประเทศ 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  6  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
 กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการบริการจัดการแบบมีสวนรวม 
  แผนงาน 
   1. แผนงานพัฒนาการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
   2. แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทําแผน  การนําแผนไปสูการปฏิบัติ  การติดตามและประเมินผล  
   3.  แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการและอํานวยความเปนธรรม 
  

 กลยุทธท่ี 2 พัฒนาระบบบานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
  แผนงาน 
   1. แผนงานพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 กลยุทธท่ี 3 เพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 
  แผนงาน 

1. แผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
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ประเด็นปญหาสําคัญของจังหวัดขอนแกน 

 

    จังหวัดขอนแกน ประสบปญหาภัยธรรมชาติเปนประจําทุกป  เชน ภัยแลง  และน้ําทวม  ซ่ึงเพ่ิมความ
รุนแรงและมีระยะเวลายาวนานมากข้ึน  สงผลกระทบกับประชาชนสวนใหญของจังหวัดท่ีประกอบอาชีพดาน
เกษตรกรรม  นอกจากนี้ยังมีปญหาทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม  และการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีไมถูกหลักวิชาการ   
โดยปญหาสําคัญมีดังนี ้

1. ปญหาภัยแลง  จังหวัดขอนแกนประสบปญหาภัยแลงเปนประจําทุกป  ทําใหเกิดปญหาการขาด 
แคลนน้ําเพ่ืออุปโภค  และการเกษตร  ซ่ึงสามารถแบงพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแลง  4  ระดับ  คือ 
 

(1)  พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยสูง  เนื้อท่ีประมาณ  1,846,409  ไร  หรือรอยละ  27.8  ของพ้ืนท่ีจังหวัดสวน 
ใหญอยูดานทิศใตของอําเภอเมืองขอนแกน  ทิศใตของอําเภอบานฝาง  และอําเภอหนองเรือ  ทิศตะวันตกของ
อําเภอพระยืน  และครอบคลุมพ้ืนท่ีเกือบท้ังหมดของอําเภอมัญจาคีรี    ชนบท  แวงนอย  แวงใหญ พล   
โคกโพธิ์ไชย  โนนศิลา  และบางสวนในเขตพ้ืนท่ี  อําเภอบานไผ  หนองสองหอง และเปอยนอยป 2554  มีหมูบาน
เสี่ยงภัยแลง  จํานวน  1,123  หมูบาน 
        (2)  พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยปานกลาง  เนื้อท่ีประมาณ  3,554,170  ไร  หรือรอยละ  53.5  ของพ้ืนท่ี

จังหวัดสวนใหญกระจายอยูท่ัวท้ังจังหวัดป 2554  มีหมูบานเสี่ยงภัยแลง  จํานวน  1,  หมูบาน 
 

(3) พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยนอย  เนื้อท่ีประมาณ  149,626  ไร   หรือรอยละ  2.3  ของพ้ืนท่ีจังหวัดสวน 
ใหญอยูทางทิศตะวันตกของจังหวัด  ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอภูเวียง  ภูผามาน  และชุมแพป 2554  มีหมูบานเสี่ยงภัย
แลง  จํานวน  697  หมูบาน 
 

(4) พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยนอยท่ีสุด  มีเนื้อท่ีประมาณ  1,073,329  ไร   หรือรอยละ  16.1  ของพ้ืนท่ีท้ัง 
จังหวัด   สวนใหญอยูในเขตบริเวณพ้ืนท่ีโครงการชลประทานหนองหวาย  และบริเวณใกลเคียงกับลําน้ําและแหลง
น้ําหลัก 
 

2. ปญหาดินเค็ม  พ้ืนท่ีท่ีประสบปญหาดินเค็ม  มีประมาณ  2  ลานไร  หรือรอยละ  29.4  ของ 
พ้ืนท่ีจังหวัด    โดยมีพ้ืนท่ีดินเค็มอยูในเขตอําเภอดานตะวันออกเฉียงใต     ซ่ึงเปนท่ีราบลุมลําน้ําชี   ไดแก    
อําเภอ เมืองขอนแกน  บานฝาง  พระยืน  ชนบท   บานไผ   มัญจาคีรี  พล  หนองสองหอง  บานแฮด   โนนศิลา  
และ เปอยนอย  โดยเปนดินเค็มระดับเล็กนอยถึงปานกลางประมาณ  1.9  ลานไร  และระดับมากถึงมากท่ีสุด
ประมาณ  0.1  ลานไร นอกจากนี้  ยังมีพ้ืนท่ีสูงท่ีมีชั้นหินเกลือรองรับอยูดานลางกระจายอยูในเขตอําเภอตาง ๆ
ไดแก  อําเภอเมืองขอนแกน  บานฝาง  แวงนอย  พล  หนองสองหอง  น้ําพอง  และซําสูง  ทําใหไมสามารถทํา
การเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

3. ปญหาการจัดการขยะมูลฝอยไมถูกหลักสุขาภิบาล     จังหวัดขอนแกน     มีองคกรปกครองสวน 
ทองถ่ินท้ังหมด  225  แหง  มีปริมาณขยะประมาณ  1,000  ตัน/วัน  มีขยะท่ีไดรับการจัดการอยางถูกหลัก
สุขาภิบาลประมาณ  รอยละ  30.25  โดยมีระบบกําจัดท่ีถูกหลักสุขาภิบาลเพียง  7  แหง   รองรับปริมาณขยะได
ประมาณ  300  ตัน/วัน  ขยะสวนท่ีเหลือยังมีการจัดการท่ีไมถูกหลักวิชาการ  สงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนและสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
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1.4  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดขอนแกนประจําป (2560– 2564) 

 

วิสัยทัศน  อปท. ในเขตจังหวัดขอนแกน 
“ ขอนแกนเมืองนาอยู   ชุมชนเขมแข็งเปนศูนยกลางเรียนรูและเปนหลักเศรษฐกิจของภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ” 
   

พันธกิจ ( Mission ) 
1. เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็งและพัฒนาใหเปนเมืองท่ีนาอยูอยางยั่งยืน 
2. พัฒนาคนใหมีคุณภาพ  มีทักษะในวิชาชีพ  มีคุณธรรม  และจริยธรรม 
3. จัดการศึกษาในและนอกระบบใหไดมาตรฐาน  และสรางสังคมแหงการเรียนรู 
4. สรางเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็งและแขงขันได  โดยเชื่อมโยงการคา  การลงทุนการบริการ  

          และการทองเท่ียว 
5. พัฒนาโครงการขายระบบการคมนาคมขนสง  ระบบบริการสาธารณะ และเครือขาย 

            การปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน 
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชนมีความสมดุล อยางยั่งยืน 
7. สืบสานวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ท่ีดีงามของทองถ่ินใหคงอยู  สงเสริมการ 

                       ทองเท่ียวของชุมชนท่ีเปนเอกลักษณทองถ่ิน 
 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา  ประกอบดวย 8 ยุทธศาสตร  ดังนี้ 
 

   ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน 
   ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
   ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
   ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยาง ยั่งยืน 
   ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน 
   ยุทธศาสตรท่ี 6 การเสริมสรางสุขภาวะ 
   ยุทธศาสตรท่ี 7 การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการ แขงขันภายใต     
                                ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมาภิบาล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี 1  
การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 
 

1.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการชุมชนเมืองและชนบทอยางท่ัวถึง และเปน 
         ระบบ 
1.2 พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน 
        ทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน 
1.3 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองและชุมชน 
        แบบมีสวนรวม 
1.4 สงเสริม สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุขอยางเปน 
        ระบบ ครบวงจร 
1.5 สรางวินัยประชาชน และความรวมมือในการดแูลความเปนระเบียบชุมชน การจราจร  
        และการลดอุบัติเหตุ 

 
 



จัดทําโดย งานนโยบายและแผน สํานักปลดัเทศบาล   
 

   ๖5 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี 2  
การพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน 
 

2.1 โครงสรางพ้ืนฐานเสนทางคมนาคมขนสงใหไดมาตรฐานและท่ัวถึง 
2.2 พัฒนาระบบการใหบริการขนสงมวลชนใหไดมาตรฐาน สะดวก สะอาดและปลอดภัย 
2.3 พัฒนาจังหวัดเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
      และเปนศูนยกลางการพัฒนาในดานตาง ๆ อยางสมดุล 
2.4 พัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศนท่ีสวยงาม เหมาะสม 
2.5 สนับสนุนชุมชน หนวยงาน ผูประกอบการในการพัฒนาระบบสุขาภิบาล และรักษาความ 
       สะอาดของครับครัว ชุมชน (ถังดักไขมัน บึงประดิษฐ ตลาดทางระบาย การกําจัดของเสีย) 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3  
การพัฒนาการศึกษา
และ 
ศักยภาพพลเมือง 

3.1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในระบบใหไดมาตรฐานและสนับสนุนให      
      ผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
3.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสําหรับประชาชนทุกเพศวัย   
       อยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
3.3 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการกีฬาข้ันพ้ืนฐานสูความเปนเลิศและมุงสูกีฬามืออาชีพ        
      และการกีฬา/นันทนาการเพ่ือออกกําลังกาย      
3.4 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ/ทักษะฝมือ ท่ีเหมาะสมตรงศักยภาพของ  
      ประชาชน 
3.5 สงเสริมและปลูกฝงคานิยมหลัก 12 ประการ 
 3.6 เพ่ิมพ้ืนท่ีสรางสรรคแกเด็กและเยาวชนกิจกรรมอาสา เพ่ือการใชทักษะชีวิตท่ีดี เห็นคุณคา   
       ตนเองและสังคม 
3.7 สงเสริมกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชนทองถ่ินและยกระดับทักษะประชาชนใน  
       การ เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 
  

ยุทธศาสตรท่ี 4  
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมเพ่ือ
การพัฒนาอยางย่ังยืน 
 

4.1 บริหารจัดการ อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการและ  
       ยั่งยืน 
4.2 อนุรักษ ฟนฟู และเพ่ิมพ้ืนท่ีปา ปาชุมชนและปาตนน้ําลําธารใหเกิดความอุดมสมบูรณ 
4.3  พัฒนาฟนฟูแหลงน้ํา แหลงน้ําใตดินและการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ และมี

ประสิทธิภาพโดยประชาชนมีสวนรวม 
4.4  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชนสิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
4.5 สรางสังคมและพลเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
4.6 สงเสริมการใชพลังงานทางเลือก โซลาฟารม 
4.7 พัฒนาตนแบบกิจกรรม/สาธิต แนวทางการใชพลังงานทางเลือกใน อปท. ตาม 
       ศักยภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี 5  
การพัฒนาการเกษตร               
อยางย่ังยืน 
 

 5.1 พัฒนาสงเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมใหภาคเกษตร 
 5.3 ยกระดับคุณภาพการผลิตพืชอาหารท่ีปลอดภัย (Food Safety) และสนับสนุน   
       การเกษตรอินทรียเพ่ือภาวะสุขภาพ 
 5.4 สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรท่ีเหมาะสมและ  
       นวัตกรรมในพ้ืนท่ี 
5.5 สงเสริมการพัฒนาแหลงเรียนรู และตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสอดคลองกับพ้ืนท่ี          

ยุทธศาสตรท่ี 6  
การเสริมสรางสุขภาวะ 
 

6.1 พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุขใหมีคุณภาพ และเขาถึงไดอยางท่ัวถึงเทาเทียมใน 
      ระดับปฐมภูมิ 
6.2 พัฒนาระบบบริการทางสังคมใหมีคุณภาพและเขาถึงไดอยางท่ัวถึงเทาเทียม 
6.3 สนับสนุนการฟนฟูการแพทยแผนไทย และแพทยทางเลือกตามความเหมาะสมและ 
      เชื่อมโยงกับการดูแลสุขภาพ 
6.4 สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) และพัฒนารปูแบบ 
      การบริการประชาชน 
6.5 เฝาระวัง ปองกันโรคติดตอ โรคอุบัติใหมและการแพรระบาดในพ้ืนท่ี และพัฒนาระบบ 
      การสงตอ 

ยุทธศาสตรท่ี 7  
การสรางเสริมทุนทาง
สังคม ใหเขมแข็ง และ
พัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือการ
แขงขันภายใตหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 

7.1 เสริมสรางคานิยม คุณธรรม จริยธรรมจิตสาธารณะ และวัฒนธรรมท่ีดีงามแกเด็กและ 
      เยาวชน 
7.2 อนุรักษ สืบสายทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิ 
       ปญญาทองถ่ิน  
7.3  พัฒนาและสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็งและสามารถแขงขันได 
 7.4 พัฒนา สงเสริม การพาณิชย การลงทุนและการทองเท่ียว 
 7.5 สงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู และการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช    
        ในการประกอบอาชีพ          

ยุทธศาสตรท่ี 8 การ
พัฒนาการบริหารภาครัฐ  
ภายใตหลักธรรมาภิบาล 
 
 

  8.1 สงเสริมการกระจายอํานาจใหแกภาคประชาชน  
  8.2 สงเสริม สนับสนนุและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหมในการ  
        ปฏิบัติงานและบริการประชาชนอยางตอเนื่อง 
  8.3 พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรใหเพ่ิมข้ึนและพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 
  8.4 สงเสริมการมีสวนรวมและการสรางเครือขายของภาคประชาชน 
  8.5 พัฒนาระบบขอมูลขาวสารและความโปรงใส สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการ 
        ประเมินผลกระทบจากการพัฒนาในทองถ่ิน 
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วิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลตําบลสระแกว 
    “มุงพัฒนาสู “บานเมืองนาอยู  กาวทันเทคโนโลยี  ดํารงอยูบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
สืบสานประเพณีทองถ่ิน ใสใจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม”   
  

พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตําบลสระแกว 
1. สงเสริมและพัฒนาผูดอยโอกาสในสังคม  เชน  ผูพิการ  คนชรา  เปนตน 
2. สงเสริมดานการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน 
3. สงเสริมดานศาสนาและฟนฟูอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน 
4. พัฒนาชุมชนใหนาอยู มีสิ่งแวดลอมท่ีดี  สะอาด  สวยงาม  และปลอดภัย 
5. จัดใหมีและบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคท่ีดีพอตอความตอง-การของประชาชน 
6. สงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและการรวมกลุมอาชีพของประชาชน 
7. เสริมสรางขีดความสามารถของชุมชนในการแกไขปญหาความยากจน 
8. ดําเนินงานตามแนวทางปฎิบัติของ “ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” 
9. รณรงคและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหมีสภาพท่ีสมดุล และยั่งยืน 
10. สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมกับการบริหารจัดการของเทศบาลตําบล 
11.  พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีโดยมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและจารีตประเพณี 
 

ประเด็นยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ประกอบดวย 5  ยุทธศาสตร 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม   
ยุทธศาสตรท่ี 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู  
ยุทธศาสตรท่ี 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือการแขงขัน   

ยุทธศาสตรท่ี 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และการเกษตร 
ยุทธศาสตรท่ี 5   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี 

     

ความเช่ือมโยงประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ / แผนงาน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาคณุภาพคนและสังคม 

 

เปาประสงค  
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ชุมชนเขมแข็ง สาธารณูปโภคครอบคลุมท่ัวท้ังตําบล สามารถยกระดับ

การศึกษาภายในตําบลสระแกวตามท่ีไดตั้งเปาหมายไว ประชาชนใหความสําคัญกับศาสนา สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม  รองรับประชาคมอาเซียน 

 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 
                  1.  ประชาชนมีสุขภาพท่ีสมบูรณในทุกมิติและไดรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ 
                  2.  ใหคนเปนศูนยกลางของการเรียนรู  เปนคนดี  มีคุณภาพ มีศักยภาพ ความสามารถในการแขงขัน  
และมีคุณธรรม  จริยธรรม  สูสังคมฐานความรู 
                  3.  ใหประชาชนมีภูมิคุมกันทางวัฒนธรรม  มีการเชิดชูคุณคาความเปนไทยและวัฒนธรรมไทยบน
ความเขาใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ีทําใหชุมชน  สังคม  มีความสมานฉันทและสันติสุข 
                  4.  สงเสริมการกีฬาสูความเปนเลิศ 
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กลยุทธท่ี 1  การสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ทุกระดับท้ังในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวง 
       วัยใหเรียนรูตลอดชีวิต  

 แผนงานการศึกษา 
     1. แผนงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
     2. แผนงานสรางและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหท่ัวถึง 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
1. จํานวนรอยละของเด็กและเยาวชนท่ีไดรับบริการการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบไดรับการ 
    พัฒนาท่ีดีเพ่ิมข้ึน 

2. จํานวนกิจกรรมท่ีจัดการดานการศึกษา 
  

กลยุทธท่ี 2  สงเสริมคานิยม จริยธรรมและวัฒนธรรม อันดีงาม แกเด็กและเยาวชนสงเสริมและสนับสนุนการกีฬาสู  
                 ความเปนเลิศและการกีฬาเพ่ือการออกกําลังกาย 
  แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ 

1. เพ่ือใหเด็กและเยาวชนในตําบลมีคุณธรรมจริยธรรม มีความซ่ือสัตยเพ่ิมข้ึน 
2. สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแกเด็กและเยาวชน 
3. การจดักิจกรรมกีฬาและนันทนาการในหมูบานอยาง ตอเนื่อง 

        4. จํานวนสนามกีฬารวมถึงศูนยออกกําลังกายท่ีเพ่ิมข้ึนใน ตําบล 
   ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
     1. จํานวนรอยละของเด็กและเยาวชนในตําบลมีคุณธรรมจริยธรรม มีความซ่ือสัตยเพ่ิมข้ึน 

2. จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการดานการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแกเด็กและเยาวชน 
กลยุทธท่ี 3 สรางความม่ันคงของชีวิตและสังคมอยูเย็นเปนสุข 
  แผนงานกสรางความเขมแข็งของชุมชน 

1. แผนงานสรางสังคมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
2. แผนงานสรางสรรคชุมชนอยูเย็นเปนสุข 
3. แผนงานพัฒนาอาชีพและรายไดของประชาชน 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
     1. จํานวนประชาชนผูมีสุขภาพรางกายและสุขภาพจิตดี 
  2. จํานวนอาสาสมัครสาธารณสุขท่ีไดรับการอบรมศึกษาดูงาน 
กลยุทธท่ี 4 พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข 
   แผนงานสาธารณสุข 
     1. พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุขใหมีคุณภาพ และเขาถึงไดอยางท่ัวถึงเทาเทียมใน 
           ระดับปฐมภูมิ 

2. พัฒนาระบบบริการทางสังคมใหมีคุณภาพและเขาถึงไดอยางท่ัวถึงเทาเทียม 
3. สนับสนุนการฟนฟูการแพทยแผนไทย และแพทยทางเลือกตามความเหมาะสมและ 

          เชื่อมโยงกับการดูแลสุขภาพ 
4. สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) และพัฒนารูปแบบ 

           การบริการประชาชน 
5 เฝาระวัง ปองกันโรคติดตอ โรคอุบัติใหมและการแพรระบาดในพ้ืนท่ี และพัฒนาระบบ 

                        การสงตอ 
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 ความเช่ือมโยง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกน   
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตรการพัฒนา องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคม   

 

ยุทธศาสตรท่ี 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู  
  เปาประสงค  

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ชุมชนเขมแข็ง ภายในตําบลมีความสงบเรียบรอย สาธารณูปโภค
ครอบคลุมท่ัวท้ังตําบลรองรับประชาคมอาเซียน อุดมสมบูรณไปดวยแหลงน้ํา  

  ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 
         1. เพ่ือกอสรางและซอมบํารุงโครงสรางพ้ืนฐานในเขตเทศบาลตําบลสระแกว     ใหมีความสะดวกและ
มาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตรดานอ่ืน ๆ ใหประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานคมนาคมขนสง  ความ
สงบเรียบรอย และความสงบสุขของประชาชน 

2. พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทองถ่ิน 
3. พัฒนาสรางสภาพแวดลอมตําบลและหมูบานใหปลอดภัย  ปลอดยาเสพติด  และปลอดอบายมุข 
4. พัฒนาสรางและพัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถ่ิน  และความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินของประชาชนในทองถ่ิน  โดยชุมชนมีสวนรวม 

กลยุทธท่ี 1  พัฒนาและสนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสง 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

1.  โครงสรางพ้ืนฐานเสนทางคมนาคมขนสงใหไดมาตรฐานและท่ัวถึง 
2.  พัฒนาระบบการใหบริการขนสงมวลชนใหไดมาตรฐาน สะดวก สะอาดและปลอดภัย 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
1. จํานวนถนนท่ีไดรับการกอสรางเพ่ิมข้ึน 
2. จํานวนเสนทางท่ีไดรับการการกอสรางเสียงตามสาย 
3. จํานวนเสนทางท่ีไดรับการการกอสรางขยายเขตไฟฟา 

กลยุทธท่ี 2  พัฒนา  สงเสริม  และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ในเขตเมืองและชุมชนแบบมีสวนรวม 
   แผนงานรักษาความสงบภายใน 

1. พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทองถ่ิน 
ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

    1.จํานวนประชาชนเขาอบรมอาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธท่ี 3  สงเสริม และสนับสนุนใหหมูบาน / ชุมชน ปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข 
   แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

1. สงเสริม สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุขอยางเปน 
            ระบบ ครบวงจร 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
1.  ครอบครัวท่ีเขารวมโครงการสงเสริมความสัมพันธครอบครัว 
2. จํานวนประชาชนเขารวมโครงการอบรมใหความรูดานกฎหมาย 
3. จํานวนประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมกีฬา ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน หางไกลยาเสพติด  
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ความเช่ือมโยง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกน   

ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ยุทธศาสตรการพัฒนา องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน 

      ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 

ยุทธศาสตรท่ี 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือการแขงขัน  
เปาประสงค  

เกษตรกรมีความรูดานการเกษตรเพ่ิมข้ึน สามารถพัฒนาผลิตผลสินคาดานการเกษตรไดอยางมี
คุณภาพพรอมตอการสงออกสูตลาดทุกระดับประชาชนมีความรูดานอาชีพ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวได การวางงานในตําบลลดลง 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค  
1. เพ่ิมมูลคาผลผลิตการเกษตรและรายไดการเกษตร 
2. สงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชน 
3. เพ่ิมรายไดภาคการคา 
4. จํานวนเกษตรกรไดรับการสงเสริมความรูเก่ียวกับการประกอบอาชีพเกษตรท้ังดานพืชและสัตว 
5. จํานวนเกษตรกรท่ีสามารถผลิตพืชผลทางการเกษตรและมีตลาดรองรับท้ังภายในประเทศและ 
     ตางประเทศ 

กลยุทธท่ี 1  สงเสริมสนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑกลุมอาชีพ 
    แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

1.  สงเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑชุมชนและสินคาการเกษตรอยางครบวงจร  
 ตั้งแตการผลิต การออกแบบ การบรรจุภัณฑและการตลาด 

    2.  สงเสริม สนับสนุนกระบวนเรียนรู และการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการ 
ประกอบอาชีพ 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
1. จํานวนเกษตรกรไดรับการสงเสริมความรูดานพืชและสัตว 
2. จํานวนเกษตรกรท่ีทําการเกษตรผานการประเมินคุณภาพผลผลิต GAP เพ่ิมข้ึน 
3. จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการสงเสริมดานตลาดรับซ้ือสินคา 

4. จํานวนครัวเรือนไดรับการสงเสริมในการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน 
    ชีวิตประจําวัน ทําใหรายจายลดลง 

ความเช่ือมโยง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกน   

ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความม่ันคงและมีความสามารถในการแขงขัน 
ยุทธศาสตรการพัฒนา องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน 

      ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขงขัน 
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ยุทธศาสตรท่ี 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม และการเกษตร 
  

เปาประสงค  
เพ่ือเปนการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ    และสิ่งแวดลอมในชุมชนใหมีสภาพท่ี

สมบูรณ และสรางจิตสํานึกใหประชาชนรักสิ่งแวดลอม เพ่ือความสมบูรณของปาไมและความสมดุลของธรรมชาติ 
ไมใหทําลายตนไมไปมากกวานี้  ปรับปรุงภูมิทัศนหรือสวนหยอมรวมท้ังเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวภายในตําบล 

 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค  

   1.กิจกรรมท่ีดําเนินการในการฟนฟูสภาพปาชุมชน ปาสาธารณะอยางตอเนื่อง 
     2. แหลงน้ําธรรมชาติ แหลงน้าํสาธารณะประโยชนไดรับการปรับปรุงพัฒนา 
     3. แหลงน้ําสาธารณะสามารถกักเก็บน้ําไวใชเพ่ือการบริโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตรไดอยาง 
         เพียงพอ 
     4. คุณภาพของดินเพ่ือการเกษตรมีคุณภาพท่ีดีข้ึนเหมาะสมกับการเพาะปลูกของพืชแตละชนิด 
     5. การจัดเก็บขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีเปนระบบ ปริมาณขยะตกคางในชุมชนลดนอยลง 

กลยุทธท่ี 1 การสงเสริมการเกษตร 
   แผนงานการเกษตร 

1. อนุรักษ ฟนฟู และเพ่ิมพ้ืนท่ีปา และปาตนน้ําลําธารใหเกิดความอุดมสมบูรณ 
     2. พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินใหอุดมสมบูรณ 
   ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

1. จํานวนประชาชนท่ีมีสวนรวมสรางจิตสํานึกท่ีดีและมีความรักบานเกิดของตนเอง 
2. จํานวนตนไมท่ีมีการปลูกเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธท่ี 2 การพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร และการพัฒนาระบบจัดการน้ําเสีย 
1. พัฒนาฟนฟูแหลงน้ํา และการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

2. พ้ืนท่ีการเกษตรท่ีไดรับการปรับปรุงคุณภาพของดิน 
3. จํานวนกิจกรรม/โครงการในการพัฒนาหรือสงเสริมการปรับปรุงคุณภาพดินเพ่ือการเกษตร 

   ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
1.จํานวนแหลงน้ําท่ีไดรับการปรับปรุง 

กลยุทธท่ี 3 การจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย 
   แผนงานบริการชุมชนและสังคม 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย 
ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

1. จํานวนครัวเรือนท่ีมีสวนรวมรับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
2. จํานวนหมูบานไมมีน้ําเนาเสียสงกลิ่นเหม็น 

ความเช่ือมโยง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกน   

ยุทธศาสตรท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ยุทธศาสตรการพัฒนา องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน 

      ยุทธศาสตรท่ี 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
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ยุทธศาสตรท่ี 5   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี 
  เปาประสงค  

ประชาชนมีความรูความเขาใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  มีสวนรวมของประชาชนใน
การบริหารจัดการทองถ่ินมากข้ึน มีคุณธรรมจริยธรรม รอบรูกฎหมายท่ีเก่ียวของ การบริหารจัดขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองตาแตมมีการจัดสรรทรัพยากรทําใหเกิดความพรอมตอการใหบริการประชาชนมากยิ่งข้ึน 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค  
1. บุคลากรไดรับการพัฒนาความรูความสามารถอยางตอเนื่อง 
2. ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพในการใหบริการภาครัฐ 
3. ยกระดับการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน 
4. ทองถ่ินมีความเขมแข็งสามารถบริหารจัดการและแกไขปญหาดวยตัวเอง 
5. สรางความม่ันคง  ปลอดภัย  สันติสุข  และสมานฉันของทุกภาคสวน 
6. การจัดเก็บรายไดขององคกรมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

กลยุทธท่ี 1  การเพ่ิมสมรรนในการปฏิบัติงาน 
    แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

1. การพัฒนาขีดความสามารถการทํางานของบุคลกร 
2. การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและนวัตกรรมในการทํางานโดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

      3.การเสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกระดับ 
ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

      1.รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
2.จํานวนกิจกรรม โครงการท่ีดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศขององคกร 
3.จํานวนหมูบานมีการบริหารและการจัดระเบียบชุมชนท่ีดี 
4.รอยละของประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพในการใหบรกิารภาครัฐ 

กลยุทธท่ี  2  การเพ่ิมประสิทธภิาพในการจัดเก็บภาษ ี
    แผนงานบริหารงานคลัง 

1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการการเงิน การคลัง และงบประมาณ 
ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

1.รอยละของการจัดเก็บไดเพ่ิมข้ึน 
กลยุทธท่ี 3  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 

    แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
1. การสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
            2. จํานวนประชาชนท่ีเขารวมประชาคม 
กลยุทธท่ี 4  การบริหารจัดการภายในองคกร 

    แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
1. สงเสริมการกระจายอํานาจใหแกภาคประชาชน  

       2 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหมในการ  
                ปฏิบตัิงานและบริการประชาชนอยางตอเนื่อง 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
1.จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการ 
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ความเช่ือมโยง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกน   
ยุทธศาสตรท่ี 5  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน 
    ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี 
 

ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต 
ของทองถิ่น ดวยเทคนิค  SWOT 

  จากผลการวิเคราะหสภาพปญหาดานตาง ๆ ของเทศบาลตําบลสระแกว และสภาพความตองการของ
ประชาชนโดยแทจริง การประเมินโดยวิเคราะหถึงโอกาส  และภาวะคุกคามหรือขอจํากัด  อันเปนภาวะแวดลอม
ภายนอกท่ีมีผลตอการพัฒนาดานตาง ๆ  ของทองถ่ิน  ซ่ึงท้ังหมดเปนการประเมินสถานภาพของทองถ่ินในปจจุบัน  
โดยเปนการตอบคําถามวา  “ปจจุบันทองถ่ินอยูจุดไหน” สําหรับใชเปนประโยชนในการกําหนดการดําเนินงานใน
อนาคตตอไป  ท้ังนี้โดยใชเทคนิค  SWOT  analysis  การพิจารณาถึงปจจัยภายใน ไดแก จุดแข็ง (Strength-S) 
จุดออน  (Weak-W)  และปจจัยภายนอกไดแกโอกาส  (Opportunity-O)  และอุปสรรค  (Threat-T)  เปน
เครื่องมือ  สามารถวิเคราะหประเมินผลไดดังนี้ 
 

1.  จุดแข็ง    (Stength-S) 
                       1.1  เทศบาลตําบลสระแกว เปนท่ีราบสลับท่ีดอนเละเปนดินรวนปนทรายเหมาะสําหรับทํา

การเกษตร  คือ ออย มันสําประหลัง เปนพืชเศรษฐกิจ 
                      1.2   เทศบาลตําบลสระแกว มีความอุดมสมบูรณของดินและน้ํา มีแหลงน้ําธรรมชาติไหลผาน คือ 

ลําหวยเลาใหญ  เลาหวยเลานอย  ลําหวยเสียว ลําหวยโสกผือ และลําหวยลําพังชู   เปนแหลงอุดมสมบูรณทาง
อาหาร 

                      1.3  ประชาชนในพ้ืนท่ี  มีการอนุรักษประเพณีอันดีของทองถ่ินไวดี   ซ่ึงเปนปจจัยหนึ่งท่ีเอ้ือ 
ตอการพัฒนาภายในตําบล 

                      1.4  ประชาชนภายในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลสระแกว คอนขางมีศักยภาพ มีความรู   
ความสามารถในเกณฑดี  สามารถจะเขามาเปนตัวแทนของประชาชน   และสามารถขอความรวมมือเพ่ือชวยเหลือ
ในการของราชการได 
  1.5  ในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลสระแกว  ประชาชนมีการรวมกลุมอาชีพ หลายกลุม  มีการจัดตั้งกลุม
เปนสหกรณมีความเขาแข็งในระดับหนึ่ง  
            1.6   มีทางหลวงแผนดิน  2297  ผาน  และมีรถประจําทางวิ่งตลอดวัน 
  1.7  มีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีพรอมจะทําการปรับปรุงหรือพัฒนาฟนฟูใหเปนแหลงทองเท่ียวของตําบล
และอําเภอได 
  1.8  ผูนําชุมชน เขามามีบทบาทในการมีสวนรวมและใหความรวมมือการวางแผนพัฒนาชุมชนกับ
เทศบาลตําบลสระแกว และหนวยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 
   1.9 มีหอกระจายขาว บอรดประชาสัมพันธขอมูลขาวสารทางราชการทุกหมูบาน ทําใหประชาชน
ไดรับขอมูลขาวสาร ประกาศตางๆของหนวยงานไดอยางท่ัวถึง 
  1.10 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบุคลากรขององคกรมีวิสัยทัศนและยึดถือแนว
ทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเปนสําคัญ 
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      2.  จุดออน     (Weakness – W) 

2.1  พ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบลุม ดอน สภาพดินเปนดินรวนและดินทราย ขาดความอุดมสมบูรณ 
และ ดินเค็มเปนบางพ้ืนท่ี  มีปาเสื่อมโทรม  สภาพโดยท่ัวไปแหงแลง  พ้ืนท่ีทําการเกษตรไมไดผลเทาท่ีควร 

2.2   ความขัดแยงภายในหมูบาน ตําบล  เปนปจจัยหนึ่งท่ีไมเอ้ือตอการพัฒนา 
2.3   การมีสวนรวมจากภาคประชาชนอยูในระดับต่ํา 
2.4   อัตราการวางงานมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน  
2.5   รายจายครัวเรือนเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีรายไดเทาเดิมหรือลดลง 
2.6    การจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอ ตอการพัฒนา ไมครอบคลุมทุกดาน 
2.7  พ้ืนท่ีบางแหงยังไมไดรับการพัฒนาทางดาน ทางสัญจร ไฟฟา แหลงน้ํา การสาธารณูปโภค

อ่ืนๆ ยังดําเนินการไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีเนื่องจากการขยายตัวของชุมชนท่ีไกลออกจากชุมชนเดิมมากข้ึน     
 

3.  โอกาส   ( Opportunity  - O)       

3.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  กําหนดไววาการบริหารราชการแผนดิน 
เรื่องรัฐตองกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของทองถ่ินไดเอง โดย
คํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการ
จัดทําบริการสาธารณะและมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในพ้ืนท่ี และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ยอมมี
ความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย  การปกครอง  การบริหาร  การจัดบริการสาธารณะท่ีมีความหลากหลาย  
การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลังและมีอํานาจหนาท่ีของตนเองโดยเฉพาะ   

 

3.2 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2542  กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนใน
ทองถ่ิน  โดยท่ีหนวยงานราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคสงเสริมและสนับสนุนการถายโอนภารกิจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ตามแผนการกระจายอํานาจ 6  ดาน  ทําใหเทศบาลมีโอกาสไดรับการจัดสรรท้ังงบประมาณ  
การฝกอบรมความรู  ศักยภาพของเจาหนาท่ี  และมีอํานาจหนาท่ีในการควบคุม  ดูแล  ปองกันและแกไขเพ่ิมมาก
ข้ึน  ทําใหสามารถดําเนินการแกไขปญหาความเรงดวนไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

3.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 เนนการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  สงเสริมเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมแบบผสมผสาน  เพ่ือแกไขปญหาความยากจน  กระตุนให
ชุมชนพ่ึงตนเอง 

 

3.4 รัฐบาลมีแนวนโยบายการสงเสริม การมีสวนรวมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก
ประชาชน  เพ่ือใหเกิดความรู  ความเขาใจเก่ียวกับประชาธิปไตย  เปนการกระตุนและสงเสริมใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการบริหารจัดการทองถ่ินของตนเองมากข้ึน 

3.5 มีการเสริมสรางธรรมาภิบาลในภาครัฐ  เนนประสิทธิภาพ  ประหยัด เปนธรรม โปรงใส  เปด
โอกาสใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมคิด  ตัดสินใจ  และรวมรับผลประโยชน 

3.6 การเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งของทองถ่ิน  จะทําใหการบริหารงานของเทศบาลตําบล
สระแกว มีศักยภาพมากข้ึน  และผูบริหารจะมองปญหาในภาพรวมมากข้ึน 

3.7   ทศบาลมีอํานาจและมีอิสระในการบริหารงบประมาณทําใหเกิดความคลองตัว  และเกิด
พัฒนาในทุกดาน 
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3.8  เทศบาลตําบลสระแกว  อยูในเขตอําเภอท่ีจังหวัดใหความสนใจในการแกปญหาภัยแลง 
3.9  เทศบาลตําบลสระแกว  มีเสนทางการคมนาคมท่ีสะดวก ทําใหการขนสงสินคา  และการ

เดินทางไปเขตอ่ืน ๆ  ไดสะดวก  
3.10 เทศบาลตําบลสระแกว  มีแหลงน้ํา คือ ลําหวยเลาใหญ  เลาหวยเลานอย  ลําหวยเสียว ลํา

หวยโสกผือ และลําหวยลําพังชู            
 
 

4.  อุปสรรค   ( Threat - T)       
 

4.1   สภาวการณสถานการณทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับประเทศและภูมิภาคสงผลตอ
การพัฒนาทองถ่ิน ท่ีไมมีความตอเนื่องกัน มักมีการเปลีย่นแปลงนโยบายอยูบอยครั้ง 

4.2   คานิยมเยาวชนอนาคตของตําบลมีแนวโนม ฟุมเฟอย  ใหความสําคัญความเปนไทยนอย 
สนใจอารยะธรรมตางชาติมากข้ึน 

4.3  เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว นําไปสูปญหาทางสังคม เนื่องจากประชาชนไมทันตอการ
เปลี่ยนแปลงนั้น                 

4.4   การเกิดภัยธรรมชาติซํ้าซากอยูเปนประจําทุกป  เชน  ภัยแลง  น้ําทวม เปนตน 
4.5   ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดท่ีไมสามารถขจัดปญหาไดหมดสิ้น  
4.6   ราคาพืชผลและผลผลิตทางการเกษตรตกต่ําทําใหเกษตรกรมีรายไดไมเพียงพอตอการยังชีพ 
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3.3 ความเช่ือโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
      โครงสรางความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลสระแกว  พ.ศ. 2561-2564) 

 
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตรชาติ 
20  ป 

ที่  2 
ยุทธศาสตรดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน 
 

 
 

ที่  3 
ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพคน 

ที่  6 
ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุล

และพัฒนาระบบ 
 

 
การยกระดับศักยภาพการแขงขัน
และการหลุดพนกับดักรายไดปาน

กลางสูรายไดสูง 

 

การพัฒนาศักยภาพคนตามชวง
วัยและการปฏิรูประบบเพือ่

สรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 

 

การรองรับการเชื่อมโยง
ภูมิภาคและความเปนเมือง 

 
 

การบริหารราชการ
แผนดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตรกลุม
จังหวัด 

ที่  1 
การพัฒนาคุศักยภาพการผลิต  

การแปรรูปการคา  พืชเศรษฐกิจ
ใหมีความเขมแข็ง 

 

ที่  2 
การเสริมการคาการลงทุนและพัฒนา

อุตสาหกรรมใหเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

 

ที่  4 
การกาวเขาสูประชาคมอาเซียน 

 

 
 

ยุทธศาสตรจังหวัด 

ที่  1 
การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความ

มั่นคงและมีความสามารถทางการ
แขงขัน 

 

ที่ 5 
การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อ

เชื่อมโยงโอกาสจากกลุมประเทศลุม
แมน้ําโขง 

ที่  2 
การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคมที่มีคุณภาพ 

 

 

ที่ 6 
การพัฒนาการบริหาร

ภาครัฐ 

 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ  อปท.
ในเขตจังหวัด 

ที่ 3 
การพัฒนาการศึกษา
และศักยภาพพลเมือง 

 

ที่ 2 
การพัฒนาโครง 
สรางพื้นฐาน 

 

ที่ 5 
 การพัฒนาการ
เกษตรอยางยั่งยืน 

 

ที่ 8 
การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  
ภายใตหลักธรรมมาภิบาล 

 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของเทศบาล
ตําบลสระแกว 

ที่1  
พัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

ที่ 2 
พัฒนาเมืองและ

ชุมชนนาอยู 

ที่ 3 
เศรษฐกิจชุมชนและ

การแขงขัน 

ที่  4 
จัดการทรัพยากรธรรม 

ชาติส่ิงแวดลอมและการเกษตร 

ที่ 5 
การพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการที่ดี 

 

สํารวจ ตรวจสอบ 
กอสราง  ปรับปรุง  

บํารุงรักษาซอมแซมถนน

 

 

แผนงาน 
- แผนงานการศึกษา 
- ศาสนาวัฒนธรรมฯ  -  
-สรางความเขมแข็ง 
- สาธารณสุข 
-อุตสาหกรรมและการฯ 
 

-อุตสาหกรรมและการฯ 

-รักษาความสงบภายใน 

-สรางความเขมแข็ง 

- แผนงานการเกษตร 

-อุตสาหกรรมและการฯ 
-บริการชุมชนและสังคม 
 

 

- บริหารงานทัว่ไป 
- บริหารงานคลัง 
- -อุตสาหกรรมและการฯ 
- งบกลาง 

 

ผลผลิต/โครงการ 48  โครงการ 

ท่ี1 

พัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

 

-สรางความเขมแข็ง 

 

53 โครงการ 8 โครงการ 21  โครงการ 40  โครงการ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตความเปนอยู
และสงเสริมคานิยมคุณธรรมจริยธรรม 

ตลอดจนดานการกีฬา 
 

การสงเสริมใหความรู
ดานการเกษตรอนุรักษ

ธรรมชาติ 

 

พัฒนาเพื่อการรองรับบริการ
การและการบริหารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

ที่ 6  
การสรางเสริม 

สุขภาวะ 

พัฒนาสงเสริมอาชีพ และ
ยึดแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 

ประชาชนไดรับการศึกษาเพิ่ม
มากขึ้น  ทั้งในระบบและนอก
ระบบการศึกษา รวมทั้งขยาย
ชองทางในการรับรูขอมูลขาวสาร
ที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น 

 

การไดรับบริการดาน
สาธารณูปโภคมีความ
สะดวกและเสมอภาค 

ประชาชนมีอาชพี
และมีรายได

พอเพียง 
 

สงเสริมประชาชนมีสวน
รวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 

 

 
สงเสริมประชาชนมีสวน
รวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 

 

ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
ไดรับการดูแลดานสุขภาพ
และการบริการดาน
สวัสดิการสังคมอยางทั่วถึง 
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เป้าประสง

 
  

ค่าเป้าหมาย 
พัฒนาระบบการเรียนความรู
สรางโอกาสแกผูดอยโอกาส
อนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

 

โครงสรางพื้นฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ทั่วถึง

 
 

ประชาชนมีชีวิตความเปนอยู
ที่ดีขึ้นมีรายไดเสริมตลอดทั้ง

ป 

ประชาชนมีความรักและ

หวงแหนทรัพยากร 
การบริการที่

สะดวกรวดเร็ว 
โปรงใส มีคุณภาพ   

กลยทุธ 

แผนงาน 

แบบ  ยท 02 
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 

เทศบาลตําบลสระแกว  อําเภอเปอยนอย  จังหวัดขอนแกน 
Strategy  Map 

วสัิยทัศน์ 
 

มุงพัฒนาสู “บานเมืองนาอยู  กาวทันเทคโนโลยี  ยึดหลักธรรมาภิบาล  ดํารงอยูบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
ใสใจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” 

ยุทธศาสตร์ 
ดานการพัฒนาคณุภาพ

คนและสังคม 
การพัฒนาเมืองและ

ชุมชนนาอยู 
ดานเศรษฐกิจชุมชน 

เพ่ือการแขงขัน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและ

การเกษตร 
 

การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการท่ีด ี

ประชาชนไดรับการศึกษาเพิ่ม
มากขึ้น  ทั้งในระบบและนอก
ระบบการศึกษา รวมทั้งขยาย
ชองทางในการรับรูขอมูลขาวสาร
ที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น 

 

การไดรับบริการ
ดานสาธารณูปโภค
มีความสะดวกและ
เสมอภาค 

ประชาชนมีอาชพี
และมีรายได

พอเพียง 
 

สงเสริมประชาชนมี
สวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมอยาง
ยั่งยืน 

 

สงเสริมประชาชนมี
สวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมอยาง
ยั่งยืน 

 

ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น  ไดรับการดูแลดาน
สุขภาพและการบริการ
ดานสวัสดิการสังคมอยาง
ทั่วถึง 

สํารวจ ตรวจสอบ 
กอสราง  ปรับปรุง  

บํารุงรักษาซอมแซมถนน
และรักษาความปลอดภัย 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตความ
เปนอยูและสงเสริมคานิยม

คุณธรรมจริยธรรม 
ตลอดจนดานการกีฬา 

 

การสงเสริมใหความรูดาน
การเกษตรอนุรักษธรรมชาติ 

 

พัฒนาเพื่อการรองรับ
บริการการและการ

บริหารจัดการบานเมืองที่
ดี 

พัฒนาสงเสริมอาชีพ และยึด
แนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 
 

- แผนงานการศึกษา 
- ศาสนาวัฒนธรรมฯ  -  
-สรางความเขมแข็ง 
- สาธารณสุข 
-อุตสาหกรรมและการฯ 
 

-อุตสาหกรรมและการฯ 

-รักษาความสงบภายใน 

-สรางความเขมแข็ง 

- แผนงานการเกษตร 

-อุตสาหกรรมและการฯ 
-บริการชุมชนและสังคม 
 

 

- บริหารงานทัว่ไป 
- บริหารงานคลัง 
- -อุตสาหกรรมและการฯ 
- งบกลาง 

 

-สรางความเขมแข็ง 

 



จัดทําโดย งานนโยบายและแผน สํานักปลดัเทศบาล    
 

            
           รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2561  -  2564) เทศบาลตําบลสระแกว 

 
 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด
ขอนแกน 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด
ขอนแกน 

ยุทธศาสตร 
ทต.

สระแกว 
เปาประสงค 

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย 

ความกาวหนาของ
เปาหมาย 

กลยุทธ 
ผลผลิต 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 

61 62 63 64 

การพัฒนา
คุณภาพคน
และสังคม 

การพัฒนา
คุณภาพคน
และสังคม 

การพัฒนา
คุณภาพคน
และสังคม 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน ชุมชนเขมแข็ง 
สาธารณูปโภคครอบคลุมท่ัว
ท้ังตําบล สามารถยกระดับ
การศึกษาภายในตําบล
สระแกวตามท่ีไดตั้งเปาหมาย
ไว ประชาชนใหความสําคัญ
กับศาสนา สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณอัีนดีงาม  รองรับ
ประชาคมอาเซียน 

จํานวนรอยละ
ของเด็กและ
เยาวชนท่ีไดรบั 
บริการการศึกษา 
ท้ังในระบบและ
นอกระบบไดรับ
การพัฒนาท่ีดี
เพ่ิมข้ึน 
 
จํานวนกิจกรรมท่ี
จัดการดาน
การศึกษา 

25 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 

50 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 

75 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 

การสงเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาท่ีมี
คุณภาพทุกระดับท้ัง
ในและนอกระบบ
ครอบคลมุทุกชวงวัย
ใหเรียนรูตลอดชีวิต 
 
 
 
การสงเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาท่ีมี
คุณภาพทุกระดับท้ัง
ในและนอกระบบ
ครอบคลมุทุกชวงวัย
ใหเรียนรูตลอดชีวิต 
 

กิจกรรมสงเสริม
พัฒนาคุณภาพการ
ศึกษข้ันพ้ืนฐานและ
ขยายโอกาส การมี
สวนรวมของทุกภาค
สวนในการจัด
การศึกษา 
 
 
กิจกรรมการเพ่ิมโอกาส
ทางการศึกษาและการ
เรียนรูตลอดชีวิตอยาง
ท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

เพ่ิมข้ึน 
ปละ 25 % 

 
 
 
 
 
 
 

จัดกิจกรรมปละ  
4 กิจกรรม 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

กอง
การศึกษา 

 

สํานักปลดั 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักปลดั 
 
 

แบบ ยท.03 
-78- -78- 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด
ขอนแกน 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด
ขอนแกน 

ยุทธศาสตร 
ทต.

สระแกว 
เปาประสงค 

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย 

ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

กลยุทธ 
ผลผลิต 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 61 62 63 64 

การพัฒนา
คุณภาพคน
และสังคม 

การพัฒนา
คุณภาพคน
และสังคม 

การพัฒนา
คุณภาพคน
และสังคม 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน ชุมชนเขมแข็ง 
สาธารณูปโภค
ครอบคลมุท่ัวท้ังตําบล 
สามารถยกระดับ
การศึกษาภายในตําบล
สระแกวตามท่ีได
ตั้งเปาหมายไว 
ประชาชนใหความสําคัญ
กับศาสนา สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณอัีนดี
งาม  รองรับประชาคม
อาเซียน 

จํานวนรอยละของ
เด็กและเยาวชนใน
ตําบลมคีุณธรรม
จริยธรรมมีความ
ซื่อสัตยเพ่ิมข้ึน 
 
จํานวนกิจกรรมท่ี
ดําเนินการดานการ
สงเสริมคณุธรรม
และจริยธรรมแกเด็ก
และเยาวชน 

10 
 
 
 
 
 
1 

10 
 
 
 
 
 
1 

10 
 
 
 
 
 
1 

10 
 
 
 
 
 
1 

สงเสริมคานิยม 
จริยธรรมและ
วัฒนธรรมอันดี
งามแกเด็กและ
เยาวชน 
 
สงเสริมคานิยม 
จริยธรรมและ
วัฒนธรรมอันดี
งามแกเด็กและ
เยาวชน 

กิจกรรมเสริมสราง
คานิยมคณุธรรม 
จริยธรรมและ
วัฒนธรรมอันดีงาม
แกเด็กและเยาวชน 
 
กิจกรรมการสราง
ความมั่นคงของชีวิต
และสังคมอยูเย็น
เปนสุข การอนุรักษ 
สรางสรรค สืบสาน
ศาสนา ศิลปะ จารตี
ประเพณีอันดีงาม
ของทองถ่ิน 

เพ่ิมข้ึนปละ 10% 
 
 
 
 
 
ปละ 1 กิจกรรม 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 

กอง
การศึกษา 

 

สํานักปลดั 
 
 
 
 
 
สํานักปลดั 
 
 

แบบ ยท.03 -79- 
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ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด
ขอนแกน 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด
ขอนแกน 

ยุทธศาสตร 
ทต.

สระแกว 
เปาประสงค 

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย 

ความกาวหนาของ
เปาหมาย 

กลยุทธ 
ผลผลิต 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 61 62 63 64 

การพัฒนา
คุณภาพคน
และสังคม 

การพัฒนา
คุณภาพคน
และสังคม 

การพัฒนา
คุณภาพคน
และสังคม 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน ชุมชนเขมแข็ง 
สาธารณูปโภค
ครอบคลมุท่ัวท้ังตําบล 
สามารถยกระดับ
การศึกษาภายในตําบล
สระแกวตามท่ีได 
ตั้งเปาหมายไว 
ประชาชนให
ความสําคญักับศาสนา 
สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม  
รองรับประชาคม
อาเซียน 

จํานวนประชาชนผู
มีสุขภาพรางกาย
และสุขภาพจิตท่ีด ี
 
 
 
 
 
 
 
จํานวนอาสาสมัคร
สาธารณสุขท่ีไดรับ
การอบรมศึกษาดู
งาน 

25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 

50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 

75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 

การเสริมสรางและ
สนับสนุนการจัดการ
ดานสาธารณสุข การ
ปองกันและควบคุมโรค 
การรักษาพยาบาล การ
ฟนฟูสมรรถภาพทาง
รางกายและจิตใจให
ประชาชนมีสุขภาวะท่ี
สมบูรณ 
 
การเสริมสรางและ
สนับสนุนการจัดการ
ดานสาธารณสุข การ
ปองกันและควบคุมโรค 
การรักษาพยาบาล การ
ฟนฟูสมรรถภาพทาง
รางกายและจิตใจให
ประชาชนมีสุขภาวะท่ี
สมบูรณ 
 

กิจกรรมพัฒนา
ความรูและทักษะ
การดูแลสุขภาพ
การสรางสุขภาวะ
ชุมชนท่ีดีท้ังทาง
รางกายและจิตใจ 
 
 
 
 
กิจกรรมสงเสริม
สนับสนุนการ
พัฒนาระบบ
บริการดาน
สาธารณสุขมูล
ฐานของชุมชน 

จํานวนผูไดรับ
การสงเสริม
สุขภาพเพ่ิมข้ึนป
ละ 25 คน 
 
 
 
 
 
 
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ไดรับการอบรม
ปละ 40 คน 

สํานักปลดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักปลดั 

สํานักปลดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักปลดั 
 
 

แบบ ยท.03 -80- 



จัดทําโดย งานนโยบายและแผน สํานักปลดัเทศบาล   
 

 
 

ความ
เช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด
ขอนแกน 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด
ขอนแกน 

ยุทธศาสตร 
ทต.สระแกว 

เปาประสงค 
ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 

คาเปาหมาย 

ความกาวหนาของเปาหมาย กลยุทธ 
ผลลิต 

โครงการ /
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

 
หนวย

สนับสนุน 
61 62 63 64 

การพัฒนา
คุณภาพคน
และสังคม 

การพัฒนา
คุณภาพคน
และสังคม 

การพัฒนา
คุณภาพคน
และสังคม 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน ชุมชน
เขมแข็ง 
สาธารณูปโภค
ครอบคลมุท่ัวท้ังตําบล 
สามารถยกระดับ
การศึกษาภายใน
ตําบลสระแกวตามท่ี
ไดตั้งเปาหมายไว 
ประชาชนให
ความสําคญักับศาสนา 
สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม  
รองรับประชาคม
อาเซียน 

จํานวนโครงการ/กลุม
ท่ีเขารวมโครงการกิ
กรรมสงเสริม
สนับสนุนการแพทย
แผนไทย 
 
การจัดกิจกรรมกีฬา
และนันทนาการใน
หมูบานอยางตอเน่ือง 

 
 

จํานวนสนามกีฬา
รวมถึงศูนยออกกําลัง
กายท่ีเพ่ิมข้ึนในตําบล 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 

1 

1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 

1 

1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 

1 
 

1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 

1 

พัฒนาสงเสรมิและ
สนับสนุนการแพทยแผน
ไทย การแพทย
ทางเลือก การแพทย
พ้ืนบานและสมุนไพร 
 
การสงเสริมและสนับสนุน
การกีฬาสูความเปนเลิศ
และการกีฬาเพ่ือการออก
กําลังกาย 
 
การสงเสริมและ
สนับสนุนการกีฬาสู
ความเปนเลิศและการ
กีฬาเพ่ือการออกกําลัง
กาย 
 
 

โครงการพัฒนาความรู
ความสามารถทักษะ
เก่ียวกับการแพทยแผน
ไทย การแพทยทางเลือก  
การนวดแผนไทย 
 
กิจกรรมสงเสริม
สนับสนุนการพัฒนา
ทักษะดานกีฬาเพ่ือสู
ความเปนเลิศ 
 
กิจกรรมการปรับปรุง 
พัฒนาลานกีฬา สวน
สุขภาพ สวนสาธารณะ
เพ่ือการออกกําลังกาย 

ปละ 1 
โครงการ 
 
 
 
 
 
ปละ 1 
โครงการ 
 
 
ปละ 1 
หมูบาน 

สํานักปลดั 
 
 
 
 
 
 
กอง
การศึกษา 
 
 
กอง
การศึกษา 
 

สํานักปลดั 
 
 
 
 
 
สํานักปลดั 
 

-81- แบบ ยท.03 



จัดทําโดย งานนโยบายและแผน สํานักปลดัเทศบาล    
 

 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด
ขอนแกน 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด
ขอนแกน 

ยุทธศาสตร 
ทต.

สระแกว 
เปาประสงค 

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย 

ความกาวหนาของ
เปาหมาย 

กลยุทธ 
ผลผลิต

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 61 62 63 64 

การสราง
ความมั่นคง
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

การพัฒนา
เมืองและ
ชุมชนนาอยู 

การพัฒนา
เมืองและ
ชุมชนนาอยู 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน ชุมชน
เขมแข็ง ภายในตําบลมี
ความสงบเรียบรอย 
สาธารณูปโภค
ครอบคลมุท่ัวท้ังตําบล
รองรับประชาคม
อาเซียน อุดมสมบูรณ
ไปดวยแหลงนํ้า 
 
 

จํานวนถนนท่ีไดรับ
การกอสรางเพ่ิมข้ึน 
 
 
 
จํานวนเสนทางท่ี
ไดรับการกอสราง
กอสรางขยายเขต
ไฟฟา 
 
 
 
จํานวนประชาชน
เขาอบรม
อาสาสมัครและ
ปองกันภัยเพ่ิมข้ึน 

3 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
10 

3 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
10 

3 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
10 
 

3 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
10 
 

พัฒนาและสนับสนุน
โครงสรางพ้ืนฐานดาน
การคมนาคมขนสง 
  
 
พัฒนาและสนับสนุน
โครงสรางพ้ืนฐานดาน
การคมนาคมขนสง
และระบบการ
ใหบริการขนสง
มวลชน 
 
พัฒนาเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบ
เครือขายการปองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยในทองถ่ิน 

กิจกรรมการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ พัฒนาการ
คมนาคมขนสงอยางเปน
ระบบ 
กิจกรรมการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและ
สิ่งกอสรางตามอํานาจ
หนาท่ีท่ีกําหนดไวใน
ระเบียบ กฎหมายท่ี
เก่ียวของ 
กิจกรรมการสงเสรมิ 
พัฒนาการสรางความ
เขมแข็งชุมชนและการ
รักษาความสงบเรียบรอย 
การปองกันภัยพิบัติ ภยั
สาธารณะภัย 
 

กอสราง 
ปรับปรุง ป
ละ 3 
เสนทาง 
 
ปละ 2 
เสนทาง 
 
 
 
 
 
เพ่ิมข้ึนปละ 
10 คน 

กองชาง 
 
 
 
 
กองชาง 
 
 
 
 
 
 
สํานักปลดั 

สํานักปลดั 
 
 
 
 
สํานักปลดั 
 
 
 
 
 
 
สํานักปลดั 
 

-82- 
แบบ ยท.03 



จัดทําโดย งานนโยบายและแผน สํานักปลดัเทศบาล   
 

 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด
ขอนแกน 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด
ขอนแกน 

ยุทธศาสตร 
ทต.

สระแกว 
เปาประสงค 

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย 

ความกาวหนาของ
เปาหมาย 

กลยุทธ 
โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 61 62 63 64 

การสราง
ความมั่นคง
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

การพัฒนา
เมืองและ
ชุมชนนาอยู 

การพัฒนา
เมืองและ
ชุมชนนาอยู 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน ชุมชน
เขมแข็ง ภายใน
ตําบลมคีวามสงบ
เรียบรอย 
สาธารณูปโภค
ครอบคลมุท่ัวท้ัง
ตําบลรองรับ
ประชาคมอาเซียน 
อุดมสมบูรณไปดวย
แหลงนํ้า 
 
 

จํานวนครอบครัวท่ีเขา
รวมโครงการสงเสรมิ
ความสัมพันธ
ครอบครัว 
 
จํานวนประชาชนท่ีเขา
รวมโครงการอบรมให
ความรูดานกฎหมาย 
 
 
 
 
จํานวนประชาชนท่ีเขา
รวมกิจกรรมกีฬาใช
เวลาวางใหเกิด
ประโยชนหางไกลยา
เสพติด 

10 
 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
 
50 
 

10 
 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
 
50 
 

10 
 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
 
50 

10 
 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
 
50 
 
 
 
 
 
 

พัฒนา สงเสรมิและ
สนับสนุนระบบการ
รักษาความปลอดภัย
ในชุมชนแบบมีสวน
รวม 
 
พัฒนา สงเสรมิและ
สนับสนุนระบบการ
รักษาความปลอดภัย
ในเขตเมืองและชุมชน
แบบมีสวนรวม 
 
สงเสริมและสนับสนุน
ใหหมูบาน ชุมชน 
ปลอดยาเสพตดิและ
อบายมุข 
 
 

กิจกรรมสงเสริมการสราง
ความผูกพัน ความสัมพันธ
การสรางครอบครัว สังคม 
ชุมชนอยางยั่งยืน 
 
กิจกรรมการสงเสรมิการ
พัฒนาความรูและการมี
สวนรวมดานสิทธิ
มนุษยชน กฎหมายท่ัวไป
และขอบังคับสังคมและ
ชุมชน 
 
โครงการสงเสริมสนับสนุน
ใหชุมชนระงับยับยั้ง 
ปองกัน และแกไขปญหา
ยาเสพตดิในพ้ืนท่ีแบบ
บูรณาการ 

เพ่ิมข้ึนป
ละ 10 
ครอบครัว 
 
 
 
ปละ 30 
คน 
 
 
 
 
ปละ 50 
คน 

สํานักปลดั 
 
 
 
 
 
สํานักปลดั 
 
 
 
 
 
สํานักปลดั 

สํานักปลดั 
 
 
 
 
 
สํานักปลดั 
 
 
 
 
 
สํานักปลดั 
 

-83- 
แบบ ยท.03 



จัดทําโดย งานนโยบายและแผน สํานักปลดัเทศบาล    
 

 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด
ขอนแกน 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด
ขอนแกน 

ยุทธศาสตร 
ทต.

สระแกว 
เปาประสงค 

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย 

ความกาวหนาของเปาหมาย กลยุทธ 
ผลผลิต 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

 
หนวย

สนับสนุน 
58 59 60 61 

การพัฒนา
เศรษฐกิจให
มีความ
มั่นคงและมี
ความสามาร
ถในการ
แขงขัน 

การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชนเพ่ีอ
การแขงขัน 

การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชนเพ่ีอ
การแขงขัน 

เกษตรกรมีความรู
ดานการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
สามารถพัฒนาผลติผล
สินคาดานการเกษตร
ไดอยางมีคณุภาพ
พรอมตอการสงออกสู
ตลาดทุกระดับ
ประชาชนมีความรู
ดานอาชีพ สามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองและครอบครัว
ได การวางงานใน
ตําบลลดลง 
 

ประชาชนมีรายได
เพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
ผลิตภณัฑ OTOP 
ตําบลมีขายตาม
ทองตลาด 
 
 
 
 
กลุมมีการบริหาร
จัดการกลุมท่ีถูกตอง 

10 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 

10 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
2 

10 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
3 

10 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
4 

พัฒนาสงเสรมิและสนับสนุน
การเพ่ิมมลูคาผลติภณัฑชุมชน
และสินคาการเกษตรอยาง
ครบวงจรตั้งแตการผลิต การ
ออกแบบ การบรรจภุัณฑและ
การตลาด 
 
พัฒนาสงเสรมิและสนับสนุน
การเพ่ิมมลูคาผลติภณัฑชุมชน
และสินคาการเกษตรอยาง
ครบวงจรตั้งแตการผลิต การ
ออกแบบ การบรรจภุัณฑและ
การตลาด 
 
พัฒนาสงเสรมิและสนับสนุน
การเพ่ิมมลูคาผลติภณัฑชุมชน
และสินคาการเกษตรอยาง
ครบวงจรตั้งแตการผลิต การ
ออกแบบ การบรรจภุัณฑและ
การตลาด 
 

กิจกรรมการพัฒนา
และสงเสรมิเครือขาย
วิสาหกิจชุมชนให
เขมแข็งและสามารถ
แขงขันได 

 
 

กิจกรรมการเพ่ิมขีด
ความสามรถทางการ
แขงขันของกลุมอาชีพ
เพ่ือการเพ่ิมมลูคา
ผลิตภณัฑชุมชน 
 
 
กิจกรรมสนับสนุน
สงเสริมการรวมกลุม
อาชีพเสริม การพัฒนา
กลุมอาชีพในชุมชน 

ปละ 10 
ครอบครัว 
 
 
 
 
 
ปละ 1 
โครงการ 
 
 
 
 
 
เพ่ิมข้ึนป
ละ 1 
กลุม 

สํานักปลดั 
 
 
 
 
 
 
สํานักปลดั 
 
 
 
 
 
 
สํานักปลดั 

สํานักปลดั 
 
 
 
 
 
 
สํานักปลดั 
 
 
 
 
 
 
สํานักปลดั 

-84- 
แบบ ยท.03 



จัดทําโดย งานนโยบายและแผน สํานักปลดัเทศบาล   
 

 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด
ขอนแกน 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด
ขอนแกน 

ยุทธศาสตร 
ทต.

สระแกว 
เปาประสงค 

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย 

ความกาวหนาของ
เปาหมาย กลยุทธ 

ผลผลิต 
โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

 
หนวย

สนับสนุน 
58 59 60 61 

การพัฒนา
เศรษฐกิจให
มีความ
มั่นคงและมี
ความสามาร
ถในการ
แขงขัน 

การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชนเพ่ีอ
การแขงขัน 

การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชนเพ่ีอ
การแขงขัน 

เกษตรกรมีความรู
ดานการเกษตร
เพ่ิมข้ึน สามารถ
พัฒนาผลิตผล
สินคาดาน
การเกษตรไดอยาง
มีคุณภาพพรอม
ตอการสงออกสู
ตลาดทุกระดับ
ประชาชนมีความรู
ดานอาชีพ 
สามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเอง
และครอบครัวได 
การวางงานใน
ตําบลลดลง 
 

จํานวนเกษตรกร
ไดรับการสงเสรมิ
ความรูดานพืช
และสตัว 
 
 
 

จํานวนเกษตรท่ี
ไดรับการสงเสรมิ
ดานตลาดรับซื้อ
สินคา 
 
 
 

จํานวนครัวเรือนท่ี
ไดรับการสงเสรมิ
ในการนอมนํา
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 
 

จํานวนกิจกรรม
การสงเสริมการ
ทองเท่ียว 

10 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
1 
 

10 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
1 
 

10 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
1 
 

10 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
1 
 

สงเสริมสนับสนุน
กระบวนการเรียนรูและ
การนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช
ในการประกอบอาชีพ 
 

สงเสริมสนับสนุน
กระบวนการเรียนรูและ
การนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช
ในการประกอบอาชีพ 
สงเสริมสนับสนุน
กระบวนการเรียนรูและ
การนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช
ในการประกอบอาชีพ 
 
 
 
พัฒนาและสงเสรมิการ
ทองเท่ียว 

กิจกรรมสงเสริมสนับสนุน
กระบวนการเรียนรูการประกอบ
อาชีพดานเกษตรกรรม 
 
 
 

โครงการสงเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
โดยเนนคณุภาพใหตรงตอความ
ตองการตลาดกลุมอาเซียน 
 
 
กิจกรรมสงเสริมการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือการพัฒนากลุมอาชีพอยาง
ยั่งยืน 

 
 
 

โครงการ/กิจกรรมสงเสรมิ
ปรับปรุง อนุรักษและฟนฟูแหลง
ทองเท่ียวในชุมชน 

ปละ 10  
คน 
 
 
 
 

ปละ 10 
คน 
 
 
 
  
ปละ 10 
ครอบครัว 
 
 
 
 
 
ปละ 1 
โครงการ 

สํานักปลดั 
 
 
 
 
 

สํานักปลดั 
 
 
 
 
 
สํานักปลดั 
 
 
 
 
 
 
กองชาง 

สํานักปลดั 
 
 
 
 
  

สํานักปลดั 
 
 
 
 
 
สํานักปลดั 
 
 
 
 
 
 
สํานักปลดั 

-85- แบบ ยท.03 



จัดทําโดย งานนโยบายและแผน สํานักปลดัเทศบาล    
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด
ขอนแกน 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด
ขอนแกน 

ยุทธศาสตร 
ทต.

สระแกว 
เปาประสงค 

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย 
ความกาวหนาของ

เปาหมาย กลยุทธ 
ผลผลิต 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

 
หนวย

สนับสนุน 
         

การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธ
รรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
เพ่ือการ
พัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

การจัดการ
ทรัพยากรธ
รรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน 

การจัดการ
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และสิ่งแวด 
ลอมอยาง
ยั่งยืน 

เพ่ือเปนการพัฒนาระบบ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในชุมชนใหมี
สภาพท่ีสมบูรณ และสราง
จิตสํานึกใหประชาชนรัก
สิ่งแวดลอม เพ่ือความ
สมบูรณของปาไมและความ
สมดลุของธรรมชาติ ไมให
ทําลายตนไมไปมากกวาน้ี  
ปรับปรุงภูมิทัศนหรือ
สวนหยอมรวมท้ังเพ่ิมพ้ืนท่ีสี
เขียวภายในตําบล 

กิจกรมท่ีหมูบานมี
สวนรวม
รับผิดชอบในการ
บริหารจดัการขยะ
มูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการขยะ
ชุมชนอยางเปน
ระบบ 
 
 
 

หมูบานท่ีเขารวม
โครงการมคีวาม
สะอาดมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 

1 
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองชาง 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักปลดั 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด
ขอนแกน 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด
ขอนแกน 

ยุทธศาสตร 
ทต.สระแกว 

เปาประสงค 
ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 

คาเปาหมาย 

ความกาวหนาของเปาหมาย กลยุทธ 
ผลผลิต 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

 
หนวย

สนับสนุน 
61 62 63 64 

การบริหาร
กิจการ
ภาครัฐ 

การพัฒนา
ระบบการ
บริหาร
จัดการท่ีด ี

การพัฒนา
ระบบการ
บริหาร
จัดการท่ีด ี

ประชาชนมีความรูความ
เขาใจในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย  
มีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหาร
จัดการทองถ่ินมากข้ึน มี
คุณธรรมจริยธรรม รอบ
รูกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
การบริหารจัดของ
เทศบาลตาํบลสระแกว
มีการจัดสรรทรัพยากร
ทําใหเกิดความพรอมตอ
การใหบริการประชาชน
มากยิ่งข้ึน 

รอยละของ
บุคลากรท่ีไดรบั
การพัฒนา
ความรู
ความสามารถ 
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
 
จํานวนกิจกรรม
โครงการท่ี
ดําเนินการ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศของ
องคกร 
 
รอยละของ
รายไดท่ีจัดเก็บ
เพ่ิมข้ึน 

90 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 

100 

90 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 

100 

90 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 

100 

90 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 

100 

กิจกรรมการเพ่ิมขีด
ความสามารถของ
บุคลากรใหพรอมกับการ
เปลี่ยนแปลงและรองรับ
การเขาสูประชาคม
อาเซียน 
 
 
กิจกรรมการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศและ
การสื่อสารใหทันสมัยและ
บริการประชาชนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
 
 
กิจกรรมการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจดัเก็บ
รายไดของทองถ่ิน 

บุคลากรไดรับการ
พัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงาน
อยางตอเน่ือง 
 
 
 
 
การบริการดาน
ขอมูลสารสนเทศ
แกประชาชนได
อยางครบถวน 
 
 
 
รอยละของการ
จัดเก็บภาษีใน
พ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 

ปละ 
90%ของ
บุคลากร 
 
 
 
 
 
ปละ 5 
โครงการ 
 
 
 
 
 
ปละ 
100%
ของการ
จัดเก็บ
รายได 

สํานักปลดั 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักปลดั 
 
 
 
 
 
 
กองคลัง 

กองคลัง 
กองชาง 
กอง
การศึกษา 
 
 
 
 
กองคลัง 
กองชาง 
กอง
การศึกษา 
 
 
 
สํานักปลดั 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด
ขอนแกน 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด
ขอนแกน 

ยุทธศาสตร 
ทต.

สระแกว 
เปาประสงค 

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย 

ความกาวหนาของ
เปาหมาย กลยุทธ 

ผลผลิต 
โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

 
หนวย

สนับสนุน 
61 62 63 64 

การบริหาร
กิจการ
ภาครัฐ 

การพัฒนา
ระบบการ
บริหาร
จัดการท่ีด ี

การพัฒนา
ระบบการ
บริหาร
จัดการท่ีด ี

ประชาชนมีความรูความ
เขาใจในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย  มี
สวนรวมของประชาชนใน
การบริหารจัดการทองถ่ิน
มากข้ึน มีคุณธรรม
จริยธรรม รอบรูกฎหมาย
ท่ีเก่ียวของ การบริหารจดั
ขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองตาแตมมีการ
จัดสรรทรพัยากรทําใหเกิด
ความพรอมตอการ
ใหบริการประชาชนมาก
ยิ่งข้ึน 

จํานวนหมูบานท่ีมี
การบริหารและการ
จัดการระเบียบ
ชุมชนท่ีด ี
 
 
 
รอยละของ
ประชาชนมีความพึง
พอใจในคุณภาพงาน
การใหบริการภาครัฐ 

4 
 
 
 
 
 
 
80 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
80 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
80 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
80 
 
 
 
 

กิจกรรมการสรางความ
ปรองดองสมานฉันท 
การรักษาความสงบ
เรียบรอยภายในและ
การวางแผนพัฒนา
ชุมชนอยางยั่งยืน 
 
กิจกรรมการสงเสรมิการ
บริหารจดัการองคกร
โดยเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลการ
บริหารจดัการบานเมือง
ท่ีดี 

หมูบานมีการ
บริหารจดัการ
ชุมชนท่ีด ี
 
 
 
 
ประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การใหบริการ
ของภาครัฐ 

ท้ัง 4 ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
รอยละ 80% 
ของ
ผูรับบริการ 

สํานักปลดั 
 
 
 
 
 
 
สํานักปลดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลัง 
กองชาง 
กอง
การศึกษา 
 
 
 
 

กองคลัง 
กองชาง 
กอง
การศึกษา 
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  89  
สวนท่ี 4 

การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัต ิ
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม   

ดานบริการชุมชน
และสังคม 
 

ดานการเศรษฐกิจ 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ 
แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

กองการศึกษา 
สํานักปลัด 
กองชาง 

กองคลัง 

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
พัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู  

ดานการเศรษฐกิจ 
ดานบริหารท่ัวไป 
ดานบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 
 
 

สํานักงานปลัด 
กองชาง 

กองคลัง 

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจชุมชน เพ่ือการ
แขงขัน   

ดานการเศรษฐกิจ 
 

ดานบริการชุมชน
และสังคม 
 

แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

สํานักงานปลัด กองคลัง 

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และการเกษตร 

ดานการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

สํานักงานปลัด กองคลัง 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี 

ดานบริหารท่ัวไป 
ดานบริการชุมชน
และสังคม 
ดานการดําเนินงาน 
 
 

แผนงานบริหารท่ัวไป 
งานบริหารงานคลัง 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
แผนงานงบกลาง 
 

สํานักงานปลัด 
กองคลัง 
กองชาง 

กองคลัง 
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รายละเอียดโครงการ 
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สวนท่ี 5 

การติดตามประเมินผล 
 

    การติดตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2561-2564  และการนําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติเปนหนาท่ี
ของผูบริหารทองถ่ิน ตองกําหนดแนวทางนโยบายในการบริหารพัฒนาทองถ่ิน  ซ่ึงผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน จําเปนตองกําหนดแนวทางการพัฒนา ใหแผนพัฒนาทองถ่ินตอบสนองตอปญหา ความตองการและ
ศักยภาพของเทศบาลตําบลนาแพง รวมท้ังสอดคลองกับแผนพัฒนาจงัหวัดขอนแกน แบบบูรณาการและแผนพัฒนา
กลุมจังหวัด ตลอดจนท้ังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและนโยบายของรัฐบาล ดังนั้นการนําแผนไปสูการ
ปฏิบัติจึงสามารถแบงเปน 4 แนวทางดังนี้ 
   1.  เทศบาลตําบลสระแกว ดําเนินการเอง โดยการแปลงแนวทางการพัฒนาและโครงการในแผนพัฒนา
สามป ไปจัดทําแผนงานงบประมาณ หรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจายงบประมาณประจําป เพ่ือปฏิบัติใหบรรลุ
จุดประสงคของแผนงานโครงการ 
   2.  การสนับสนุนใหหนวยงานราชการอ่ืน หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรเอกชน เปนผู
ดําเนินงานในกรณีท่ีเทศบาลตําบลสระแกว   ไมมีความพรอมหรือศักยภาพเพียงพอและมีหนวยงานหรือองคกรอ่ืน 
มีศักยภาพและมีความพรอมท่ีจะดําเนินงานมากกวา 
   3.  การรวมมือกับหนวยงานอ่ืน หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน องคกรเอกชนอ่ืน ในการดําเนินงาน
ในกรณีท่ีจะปฏิบัติงาน ตองเก่ียวพันกับหนวยงานหรือองคกร โดยอาจดําเนินงานในรูปแบบคณะทํางานหรือ
คณะกรรมการ 
   4.  การประสานหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคเอกชนอ่ืนเปนผูจัดสรรงบประมาณและ
ดําเนินการตามแผนงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแนวทางท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาสามปและยุทธศาสตรการ
พัฒนาของเทศบาลตําบลนาแพง โดยผานความเห็นชอบจากผูบริหารและคณะกรรมการพัฒนา คณะกรรมการ
ประสานการพัฒนาและผูวาราชการจังหวัดขอนแกน ตามลําดับ 
 

หนวยงานดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

   กําหนดหนวยงานผูรับผิดชอบ ในการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยการกํากับดูแลของ
ปลัดเทศบาลตําบลสระแกว  และผูหารทองถ่ิน ดังนี้ 

1. สํานักปลัดเทศบาลตําบลสระแกว 
2. กองคลัง 
3. กองชาง 
4. กองการศึกษา 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559) 
เปนแบบท่ีกําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการใหคะแนน 
ตามเกณฑท่ีกําหนดไว ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป 
ประกอบดวย 

 

1.1 ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร 65 คะแนน ประกอบดวย 
(1) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
(3) ยุทธศาสตรจังหวัด 10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน 5 คะแนน 
(5) กลยุทธ 5 คะแนน 
(6) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 5 คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 คะแนน 
(8) แผนงาน 5 คะแนน 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 คะแนน 
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการ 
พัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 
 

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป 
ประกอบดวย 

 

2.1  การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 คะแนน 
2.2  การประเมินผลการนาแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
2.3  การประเมินผลการนาแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
2.4  ยุทธศาสตรและแผนงาน 10 คะแนน 
2.5  โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบดวย 
   (1)  ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
        (2)  กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 คะแนน 

(3)  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง 5  
      คะแนน 
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    (4)  โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 5 คะแนน 
(5)  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
     แหงชาติ ฉบับท่ี 12 5 คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
(7)  โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 5 คะแนน 
(8)  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
     ภายใตหลักประชารัฐ 5 คะแนน 
(9)  งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(10)  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(11) มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ 5 คะแนน 
(12) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 5 คะแนน 
       คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการ 
       พัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา 
ทองถิ่นส่ีปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65 
3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (10) 
3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (10) 
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10) 
3.4 วิสัยทัศน (5) 
3.5 กลยุทธ (5) 
3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5) 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) 
3.8 แผนงาน (5) 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) 
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 
รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
1.ขอมูลสภาพท่ัวไปและ 
ขอมูลพ้ืนฐานขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(1) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/
ตําบลลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหลงน้ํา ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ ดาน
การเมือง/การปกครอง เชนเขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการ
ปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเก่ียวกับจาน
วนประชากร และชวงอายุและจานวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

(3) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ 

(2)  

(4) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เชน การคมนาคม
ขนสง การไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(2)  

(5) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย/กลุมอาชีพแรงงาน ฯลฯและเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน 
(ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 

(2) 

 

(6) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือ
ศาสนาประเพณีและงานประจาป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน 
สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 
 

(7) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาต ิฯลฯ 

(2) 
 

(8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทาแผนพัฒนา
ทองถ่ินหรือการใชขอมูล จปฐ. 

(2) 
 

(9) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รปูแบบ วธิีการ และการ
ดําเนินการประชุมประชาคมทองถ่ิน โดยใชกระบวนการรวม
คิด รวมทา รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวม
แกปญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกปญหา
สําหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

(3) 
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2 . การวิเคราะห 
สภาวการณและศักยภาพ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะหท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลอง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในเขต 
จังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของ 
ผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ 20 
ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0 

15 
(2) 

 

(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใชผลของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนา
ทองถ่ิน 

(1) 
 

        
(3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุขความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

(2) 
 

(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การ
สงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุมตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

(2) 
 

(5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง 
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมีผลตอ 
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(2) 
 

(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวย
เทคนิค SWOTAnalysis ท่ีอาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-
Strength (จุดแข็ง)W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity 
(โอกาส) และT-Threat(อุปสรรค) 

(2) 

 

(7) สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนเชิงพ้ืนท่ี 
มีการนาเสนอปญหา คนหาสาเหตุของปญหาหรือสมมติฐานของ
ปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือวิธีการแกไขปญหา การ
กําหนดวัตถุประสงคเพ่ือแกไขปญหา 
 

(2) 

 

(8) สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ และการ
เบิกจายงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เชน 
สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจาย
งบประมาณการประเมินผลการนาแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา
ทองถ่ินในเชิงคุณภาพ 
 
 
 

(1) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ี
ได 

.ยุทธศาสตร 
3 . 1 ยุทธศาสตรของ 
องคกรปกครองสวน 
ทองถ่ิน 
 
3 . 2 ยุทธศาสตรของ 
องคกรปกครองสวน 
ทองถ่ินในเขตจังหวัด 
 

3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด 
 
 
 
 

3.4 วิสัยทัศน 
 
 
3.5 กลยุทธ 
 
 
 
3.6 เปาประสงคของแต 
ละประเด็นกลยุทธ 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 

3.9 ความเชื่อมโยงของ 
ยุทธศาสตรในภาพรวม 
 
 
 
3.10 ผลผลิต/โครงการ  

(9) ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-
2560เชน ผลท่ีไดรับ/ผลท่ีสาํคัญ ผลกระทบ และสรุปปญหา
อุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางการแกไข 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

(1) 

 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และ Thailand 4.0 

(10) 

 

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการ
บริหารราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบาย
รัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ Thailand 
4.0 

(10) 

 

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรล ุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนาไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร 

(5) 
 

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนด
จุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปาประสงค 
ตัวชี้วัดคาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรและยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความชัดเจน นาไปสูการจัดทา
โครงการพัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป โดยระบุแผนงาน
และความเชื่อมโยงดังกลาว 

(5) 
 

ความเชื่อมโยงองครวมท่ีนาไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/ 
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(5) 
 

ผลผลิต/โครงการ เปนผลผลิตท่ีเปนชุดหรือเปนโครงการท่ีเปนชุด 
กลุมหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เปนตน เพ่ือนาไปสู
การจัดทาโครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป
อยางถูกตองและครบถวน 

(5) 
 

 
รวมคะแนน 100 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลอง 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบดวย 60 
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) 
5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (5) 
5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (5) 
5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แหงชาต ิ

(5) 

5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  (5) 
5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (5) 
5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
ภายใตหลักประชารัฐ 

(5) 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ (5) 
5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (5) 
รวมคะแนน 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จัดทําโดย งานนโยบายและแผน สํานักปลดัเทศบาล    
 

แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือ 
ความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
1.การสรุป
สถานการณ 
การพัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทายุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห SWOT 
Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและ
สถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอย
ตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดาน
สังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

10 

 

2.การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาทองถิ่น
ส่ีปไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตางๆ เพ่ือนามาใชวัดผลใน
เชิงปริมาณเชน การวัดจานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็
คือผลผลิตนั่นเองวาเปนไปตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไวหรือไม
จานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ีไดกําหนดไวเทาไหร จานวนท่ี
ไมสามารถดําเนินการไดมีจานวนเทาไหรสามารถอธิบายได
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา 
ทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดกําหนดไว 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 

 

3.การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาทองถิ่น
ส่ีปไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การนาเอาเทคนิคตางๆ มาใชเพ่ือวัดวาภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานตางๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงตอความ
ตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาท่ี
หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุครุภัณฑ การ
ดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร
สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซ่ึงเปนไปตามหลัก
ประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ี
ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
สวนราชการหรือหนวยงาน 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
4 . แผนงานและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

1) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ มีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในมิติตางๆ จนนาไปสูการจัดทาโครงการพัฒนาทองถ่ิน
โดยใช SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือ
หลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกัน 
2) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ ท่ี
สอดคลองกับการแกไขปญหาความยากจน หลักประชา
รัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะ
เศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)
(Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) 

10  

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ 
โครงการ 
 
 
 
 
5.2 กําหนดวัตถุประสงค 
สอดคลองกับโครงการ 
 
 
 
 
5.3 เปาหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความ 
ชัดเจนน้ําไปสูการตั้ง 
งบประมาณไดถูกตอง 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
ดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดไว ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวา
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตอง
กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของ
โครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไป
ไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปให
ถึงเปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุจานวนเทาไร 
กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย 
พ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบายให
ชัดเจนวาโครงการนี้จะทาท่ีไหน เริ่มตนในชวงเวลาใด
และจบลงเม่ือไร ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หาก
กลุมเปาหมายมีหลายกลุมใหบอกชัดลงไปวาใครคือ
กลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(5)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

5.4 โครงการมีความ 
สอดคลองกับแผน 
ยุทธศาสตร 20 ป 
 
 
 
 
 
 
 
5.5 เปาหมาย 
(ผลผลิต 
ของโครงการ) มี
ความ 
สอดคลองกับ
แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม 
แหงชาติ 
 
 
 
 
 
 
5.6 โครงการมีความ 
สอดคลองกับ 
Thailand 
4.0 

   
โครงการสอดคลองกับ (1) ความม่ันคง (2) การสราง
ความสามารถในการแขงขัน (3) การพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน (4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกัน
ทางสังคม (5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครฐั เพ่ือใหเกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

(5) 
 

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน
ภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป(4) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการนาไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์
อยางจริงจังใน 5 ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ท่ีเปนเปาหมายระยะ
ยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการ
แขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง(2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏริูประบบเพ่ือสรางสังคม
สูงวัยอยางมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
(4)การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง (5) การ
สรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม (6)การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5)  
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสราง
เศรษฐกิจไปสู Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ี
ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทานอย ไดมาก เชน (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวย
เทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ
เนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน รวมถึง
โครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแลวตอยอด
ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
5.โครงการพัฒนา(ตอ) 
5.7 โครงการสอดคลอง 
กับยุทธศาสตรจังหวัด 
 
 
 
5.8 โครงการแกไขปญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสรางใหประเทศชาติ
ม่ันคงม่ังค่ังยั่งยืนภายใตหลัก
ประชารัฐ 
 
 
5.9 งบประมาณ มีความ 
สอดคลองกับเปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
 
5.10 มีการประมาณการ 
ราคาถูกตองตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 
 
 
 
 
 

5 . 1 1 มีการกําหน ด 
ตัวชี้วัด ( KPI) แ ล ะ 
สอดคลองกับวัตถุประสงค 
และผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 
  

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
ทองถ่ินเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม
สามารถแยกสวนใดสวนหนึ่งออกจากกันได นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาทองถ่ินตองเปนโครงการเชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกัน
กับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึนท่ีเปนปจจุบัน 

(5) 
 

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ี
ประชาชนดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอ
ยอดและขยายไดเปนโครงการท่ีประชาชนตองการเพ่ือใหเกิด
ความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะใหทองถ่ินมีความม่ันคง ม่ังค่ัง 
ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน 
(ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) (LSEP) 

(5) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 
ประการในการจัดทาโครงการไดแก (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความ
มีประสิทธิผล (Effectiveness) (4)ความยุติธรรม (Equity) (5) 
ความโปรงใส (Transparency) 

(5) 
 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับ
โครงการถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง 
ราคากลางทองถ่ินมีความโปรงใสในการกําหนดราคาและ
ตรวจสอบไดในเชิงประจักษมีความคลาดเคลื่อนไมมากกวา
หรือไมต่ํากวารอยละหาของการนาไปตั้ง 
งบประมาณรายจายในขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ 
รายจายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอ่ืนๆ 

(5) 
 

   
มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator 
: KPI)ท่ี สามารถวัดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล 
(effectiveness)ใชบอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได เชน การ
กําหนดความพึงพอใจการกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิด
จากผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีไดรับ (การคาดการณ คาด
วาจะไดรับ) 

(5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
สอดคลองกับวัตถุประสงค 

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการ
ตามโครงการพัฒนา 
ซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การไดผลหรือผล
ท่ีเกิดข้ึนจะตอง 
เทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซ่ึงการ
เขียนวัตถุประสงค 
ควรคํานึงถึง (1) มีความเปนไปไดและมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการ 
ดําเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับ
ของความสําเร็จได 
(3) ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงานอยางชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด 
และสามารถปฏิบัติได (4) เปนเหตุเปนผล สอดคลอง
กับความเปนจริง 
(5) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

(5)  

 รวมคะแนน 100  
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3.สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 
การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  ขอ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทาแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 กําหนดวา ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน 
และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตอง
ปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกป และ ขอ 29 (3) กําหนดวา ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป
โดยใชรูปแบบเชิงพรรณา ซ่ึงสามารถแสดงไดท้ังการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ขอมูลตาง ๆ  

 
7.1 ใชแบบสําหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 

(1) แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ 
Kaplan & Norton 
(3) แบบมุงวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัตงิาน (Process Performance Measurement System 
(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
(6) แบบการประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาท่ีเกิดข้ึนหรือ ProblemSolving 
Method 
(7) แบบการประเมินแบบมีสวนรวม (Participatory Methods) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
(11) แบบอ่ืน ๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดข้ึน ท้ังนี้ตองอยูภายใตกรอบตาม 
ขอ (1)-(10) หรือเปนแบบผสมก็ได 
7.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลท่ีไดจริง ๆ คืออะไร คาใชจาย (Cost) เวลา 
(Time) เปนไปตามท่ีกําหนดไวหรือไม 
7.3 ประชาชนไดประโยชนอยางไรหรือราชการไดประโยชนอยางไร 
7.4 วัดผลนั้นไดจริงหรือไม หรือวัดไดเทาไหร (Key Performance Indicators : KPIs) 
7.5 ผลกระทบ (Impact)  สําหรับผลคะแนนติดตามประเมินผลจะรายงานตามหวงตอไป 
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4.ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
4.1  ผลกระทบนําไปสูอนาคต 

 

     องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีดีเพียงใดก็ตาม  หากไมสามารถบงชี้ถึงผลการ
ดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนไดก็จะไมสามารถบงบอกถึงความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินไดดังนั้นระบบการติดตามจึงเปน
เครื่องมือสําคัญ   และมีความจําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ีกําลังดําเนินการอยู  หากไมมีการ
ติดตามการดําเนินการตามโครงการยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงาน คาใชจายก็อาจจะสูงกวาท่ีกําหนด
ไว  กลุมเปาหมายหลักของโครงการจะไมไดรับประโยชนหรือไดรับประโยชนนอยกวาท่ีควรจะเปน และจะเกิดปญหา
ในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบและอาจเกิดความขัดแยงในการปฏิบัติงาน      
ภายในหนวยงาน   หรือระหวางหนวยงาน กับกลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชนจากโครงการซ่ึงในทางตรงกันขามหาก
โครงการมีระบบการติดตามท่ีดี  ก็จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานและปญหาท่ีกลาวมาขางตนก็จะไม
เกิดข้ึน หรืออาจจะเกิดแตเพียงเล็กนอย  แตก็สามารถหาวิธีการแกไขปรับปรุงไดทันถวงที  
 
  4.2  ขอสังเกต  ขอเสนอแนะ   ผลของการพัฒนา 
    การประเมินผลเปนสิ่งสําคัญ  เพราะผลท่ีไดจากการประเมินจะนําไปใชในการปรับปรุงแกไข  การ
ขยายขอบเขต  หรือการยุติการดําเนินงาน   ซ่ึงท้ังนี้ก็ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน  การประเมินผล
แผนงานโครงการจึงเปนสิ่งท่ีบงชี้วา แผนงาน / โครงการท่ีกําหนดไว  ไดมีการปฏิบัติหรือไมและปฏิบัติอยางไร  
นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไวหรือไม 
    การติดตามและประเมินผลเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใชงบประมาณเพียงใด  ซ่ึง
ผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผล     ถือวาเปนขอมูลยอนกลับ   ท่ีสามารถนําไปใชใน  การปรับปรุง   และการ
ตัดสินใจตอไป                                                                                  

 
 
 

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



จัดทําโดย งานนโยบายและแผน สํานักปลดัเทศบาล   
 

 
 
 
 

                  ประกาศเทศบาลตําบลสระแกว 
เรื่อง   ประกาศใชแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ของเทศบาลตําบลสระแกว 

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

เทศบาลตําบลสระแกว   ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2561 – 2564)  ข้ึน 
เพ่ือใชเปนกรอบในการพัฒนาเทศบาล โดยไดดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548  ซ่ึงผานการพิจารณาจาก คณะกรรมการสนับสนุน       
การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลสระแกว คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลสระแกว  และนายกเทศมนตรี
ตําบลสระแกว พิจารณาอนุมัติ ตามลําดับแลว  

    อาศัยอํานาจตามความในขอ 24 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548  เทศบาลตําบลสระแกว  จึงประกาศใชแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2561 – 
2564)   
 

    จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

       ประกาศ  ณ  วันท่ี  29  มิถุนายน  พ.ศ. 2558 
   
  

           จ.ส.อ.  
                         (วริน     หวานเสนาะ) 
                       ปลัดเทศบาลตําบล  ปฏิบัติหนาท่ี 

 นายกเทศมนตรีตําบลสระแกว 
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