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       ค ำน ำ 
แผนพฒันำ 5 ปี เทศบำลต ำบลสระแกว้ (พ.ศ. 2561 – 2565) จดัท ำข้ึนเพื่อใชใ้นกำร

ด ำเนินกำรขององคก์ร  และเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนในทิศทำงท่ีองคก์รทอ้งถ่ินก ำหนดไว ้และเป็นเคร่ืองมือ
ในกำรบริหำรใหเ้กิดควำมมัน่ใจในกำรปฏิบติั และสำมำรถควบคุมติดตำม และประเมินผลใหก้ำรพฒันำเป็นไป
อยำ่งมีประสิทธิภำพ  ซ่ึงแผนพฒันำ 4 ปี  (2561–2565) ฉบบัน้ี  ประกอบดว้ยยทุธศำสตร์กำรพฒันำ  5  

ยทุธศำสตร์  ไดแ้ก่ กำรพฒันำคุณภำพคนและสังคม กำรพฒันำเมืองและชุมชนน่ำอยู ่ กำรพฒันำเศรษฐกิจชุมชน
เพื่อกำรแข่งขนั  กำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติและกำรเกษตร  กำรจดัระบบบริหำรจดักำร  โดยไดก้ ำหนด
แนวทำงกำรพฒันำ   แต่ละยทุธศำสตร์กำรพฒันำไวต้ลอดระยะเวลำ  4 ปี (2561 – 2564)  ซ่ึงบำงโครงกำร
จะตอ้งด ำเนินกำรอยำ่งต่อเน่ืองตลอดจนระยะเวลำ 3 ปี  และในแต่ละโครงกำรไดแ้สดงตวัวตัถุประสงค ์ เป้ำหมำย  
งบประมำณ   กำรด ำเนินกำร  ซ่ึงมีควำมสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศำสตร์กำรพฒันำ   เทศบำลต ำบลสระแกว้  และให้
มีควำมสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองต่อกำรจดัตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี เพื่อบรรลุเป้ำหมำยของแผนงำนโครงกำรใน
แผนทำงกำรพฒันำ  
 

เทศบำลต ำบลสระแกว้  หวงัเป็นอยำ่งยิง่วำ่แผนพฒันำ 4  ปี  ฉบบัน้ีจะเป็นเคร่ืองมือส ำคญัในกำร
แกไ้ขปัญหำ และสนองควำมตอ้งกำรของประชำชนในทอ้งถ่ินไดเ้ป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพสูงสุด  และ
ก่อใหเ้กิดควำมเจริญกำ้วหนำ้ 
 

 

 

                                       เทศบาลต าบลสระแก้ว 
                                       

                    มิถุนายน 2562 
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สารบัญ 
 

 

เร่ือง        

      

 หน้า 
 

ส่วนท่ี 1 บทน ำ        

      

 1 

ส่วนท่ี 2 สรุปผลกำรพฒันำทอ้งถ่ินในปีท่ีผำ่นมำ       

      9 

ส่วนท่ี 3 กำรน ำแผนพฒันำสำมปีไปสู่กำรปฏิบติั       

      14 

ส่วนท่ี 4 แนวทำงกำรติดตำมประเมินผล        

        

ภาคผนวก  

ก  รูปแผนท่ีตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน 

     ข  กำรประเมินคุณภำพของแผน 

ค  ประกำศใชแ้ผนพฒันำสำมปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 
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ส่วนที ่1   

สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานของเทศบาลต าบลสระแก้ว 
 

1.  ด้านกายภาพ  

เทศบำลต ำบลสระแกว้ เป็นหน่วยงำนกำรบริหำรรำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน  ตั้งอยูใ่นเขตอ ำเภอเปือย
นอ้ย  จงัหวดัขอนแก่น ไดย้กฐำนะจำกสภำต ำบลสระแกว้ เป็นองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลสระแกว้ตำมประกำศ
กระทรวงมหำดไทย เม่ือวนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ 2540  และสภำต ำบลเปือยนอ้ยไดย้บุรวมกบัองคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบลสระแกว้ ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภำคม 2544 ต่อมำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล
สระแกว้ ไดรั้บกำรจดัตั้งและเปล่ียนแปลงฐำนะจำกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลสระแกว้เป็นเทศบำลต ำบลสระแกว้   
ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย  เม่ือวนัท่ี 27 เดือนตุลำคม พ.ศ. 2552 

 ลกัษณะภูมิประเทศ    

    ลกัษณะภูมิประเทศเป็นลูกคล่ืนลำดรอน จำกทิศตะวนัตก ลำดต ่ำลงมำทำงทิศ
ตะวนัออก ลกัษณะพื้นท่ีดินโดยทัว่ไปเป็นดินร่วนปนทรำย ไม่อุม้น ้ำ ควำมอุดมสมบูรณ์ของดินต ่ำ มีแหล่งน ้ำ
ธรรมชำติไหลผำ่น คือ ล ำหว้ยเลำใหญ่ ล ำหว้ยเลำนอ้ย ล ำหว้ยเสียว ล ำหว้ยโสกผอื และล ำหว้ยล ำพงัชู 
    

2.  ด้านการเมือง / การปกครอง 
 

เทศบำลไดจ้ดัตั้งชุมชนในเขตเทศบำล มีทั้งหมด  7 ชุมชน ประชำชนใหค้วำมร่วมมือดำ้นกำรเลือกตั้ง
เป็นอยำ่งดี เช่น กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำล ในปี พ.ศ. ๒๕๕7 ประชำชนมำใชสิ้ทธิเลือกตั้ง จ  ำนวนผูม้ำใช้
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สิทธิเลือกตั้งนำยกเทศมนตรี  1,382  คน  จำกผูมี้สิทธิเลือกตั้งทั้งส้ิน  1,620  คน  คิดเป็นร้อยละ  83.95  

จ ำนวนผูม้ำใชสิ้ทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำล 1,381 คน จำกผูมี้สิทธิเลือกตั้งทั้งส้ิน 1,618  คน  คิดเป็นร้อย
ละ  85.53  ปัญหำคือกำรแข่งขนัทำงกำรเมืองค่อนขำ้งสูง มีจุดท่ีน่ำสังเกตคือ มีกำรยำ้ยเขำ้ยำ้ยออกช่วงท่ีจะมี
กำรเลือกตั้ง ไม่วำ่จะเป็นกำรเลือกผูใ้หญ่บำ้น สมำชิกสภำ นำยกเทศมนตรี โดยเฉพำะ กำรคดัเลือกผูใ้หญ่บำ้น กำร
แกไ้ขปัญหำของเทศบำลคือขอควำมร่วมมือ ผูน้ ำ เจำ้หนำ้ท่ีท่ีมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบให้ระมดัระวงั สอดส่องพฤติกรรม
และใหร้ำยงำนอ ำเภอทรำบ กำรรณรงค ์ประชำสัมพนัธ์ ใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง เก่ียวกบัขอ้กฎหมำยของกำรเลือกตั้งท่ี
กระท ำไดแ้ละท ำไม่ไดใ้หป้ระชำชนไดรั้บทรำบ ปัญหำต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึนเทศบำลก็ไดพ้ยำยำมแกไ้ข โดยเร่ืองจำกกำร
ประชุมประชำคมทอ้งถ่ินทุกชุมชนในเขตเทศบำล  ในกำรจดัท ำแผนพฒันำเทศบำลจำกผลกำรประชุมทุกคร้ังท่ี
เทศบำลจดัข้ึน มีประชำชนสนใจเขำ้ร่วมประชุมรวมทั้งแสดงควำมคิดเห็นท่ีหลำกหลำย  ส่งผลใหเ้ทศบำล
ด ำเนินงำนตำมควำมตอ้งกำรของประชำชน และประชำชนไดรั้บและมีส่วนร่วมในกำรพฒันำเทศบำล นอกจำกน้ี  
เทศบำลไดจ้ดัโครงกำรอบรมศึกษำดูงำน ของคณะผูบ้ริหำร สมำชิกสภำเทศบำล พนกังำนเทศบำล อสม. และ
กรรมกำรชุมชน โครงกำรอ่ืนๆ ส ำหรับประชำชนอีกหลำยโครงกำร เพื่อน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีไดรั้บมำ
พฒันำเทศบำลใหเ้จริญเท่ำเทียมกบัเทศบำลอ่ืนๆ และเทศบำลมีโครงกำรจดัซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นกำร
ปฏิบติังำนใหท้นัสมยัและมีประสิทธิภำพ  โครงกำรบำงโครงกำรตอ้งระงบัไวเ้น่ืองจำกขอ้จ ำกดัดำ้นงบประมำณ มี
อตัรำก ำลงัพนกังำนเทศบำลจ ำกดั ไม่เพียงพอต่อกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของประชำชนในดำ้นบริกำร  โดย
เทศบำลแบ่งเขตกำรปกครอง  ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

             

          

2.1  เขตการปกครอง 
    

    เทศบำลต ำบลสระแกว้  มีหมู่บำ้นในเขตปกครองจ ำนวน 7 หมู่บำ้น ดงัน้ี 

หมู่บำ้นท่ีอยูใ่นเขตเทศบำลต ำบลสระแกว้เตม็พื้นท่ี  จ  ำนวน  4  หมู่บำ้น  คือ 
    หมู่ท่ี  1  บำ้นสระแกว้   ผูป้กครอง  นำยวคิิด     
   ปัสสำวะสัง   ผูใ้หญ่บำ้น 

    หมู่ท่ี  3 บำ้นเก่ำคอ้   ผูป้กครอง     นำยไพศำล   
 โพธิรำช          ผูใ้หญ่บำ้น 

    หมู่ท่ี  5  บำ้นนำเสียว   ผูป้กครอง    นำยเสถียรพงค ์  ศรีสำร
คำม     ผูใ้หญ่บำ้น 

    หมู่ท่ี  6  บำ้นโคกสวำ่ง    ผูป้กครอง    นำยภิรมย ์  ปัสสำวะ
สัง       ผูใ้หญ่บำ้น 

หมู่บำ้นท่ีอยูใ่นเขตเทศบำลต ำบลสระแกว้ เป็น  บำงส่วน มีจ ำนวน  3  หมู่บำ้น  คือ 

  2 
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    หมู่ท่ี  7   บำ้นวงัหิน          ผูป้กครอง     นำยบุญมี     แกว้อำษำ         
ก ำนนัต ำบลสระแกว้ 
    หมู่ท่ี  1   บำ้นหวัขวั         ผูป้กครอง     นำยสวำ่ง      นอ้ยล ำ            
ผูใ้หญ่บำ้น 

    หมู่ท่ี  4   บำ้นโนนเหล่ือม    ผูป้กครอง     นำยวจิิตร      ตั้งตระกูล     
 ก ำนนัต ำบลสระแกว้ 

 

ท าเลทีต่ั้ง    มีอำณำเขตพื้นท่ีติดต่อกบัทอ้งถ่ินใกลเ้คียง  ดงัน้ี 

ทศิเหนือ       ติดต่อกบั  เทศบำลต ำบลเปือยนอ้ย อ ำเภอเปือยนอ้ย   จงัหวดัขอนแก่น       
     ทศิใต้    ติดต่อกบั   ต ำบลดอนดู่   
 อ ำเภอหนองสองห้อง   จงัหวดัขอนแก่น 

     ทศิตะวนัออก  ติดต่อกบั   ต ำบลปอพำน    อ ำเภอนำ
เชือก           จงัหวดัมหำสำรคำม 

     ทศิตะวนัตก  ติดต่อกบั   ต ำบลวงัม่วง    อ ำเภอ
เปือยนอ้ย         จงัหวดัขอนแก่น 
 

พืน้ที่   เทศบำลต ำบลสระแกว้  มีพื้นท่ีทั้งหมดประมำณ  36.69  ตำรำงกิโลเมตร  
 หรือประมำณ  22, 322  ไร่ 

       

๒.๒ การเลือกตั้ง 
    เดิมเทศบำลไดแ้บ่งเขตกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีต ำบลสระแกว้  ทั้งเขต
เทศบำลเป็น ๑ เขตเลือกตั้ง  สมำชิกสภำออกเป็น  ๒  เขต ดงัน้ี 

เขตเลือกตั้งที ่๑  ประกอบดว้ย  ชุมชน   
1. บำ้นสระแกว้ หมู่ท่ี 1 ฝ่ังทิศเหนือตลอดแนว     
2. บำ้นเก่ำคอ้   หมู่ท่ี 3  

3. บำ้นวงัหิน   หมู่ท่ี 7 

4. บำ้นหวัขวั   หมู่ท่ี 1  ต ำบลเปือยนอ้ย 
5. บำ้นโนนเหล่ือม  หมู่ 4  ต ำบลเปือยนอ้ย 

     

เขตเลือกตั้งที ่ ๒  ประกอบไปดว้ย ชุมชน 

1.  บำ้นสระแกว้  หมู่ท่ี 1 ฝ่ังทิศใตต้ลอดทั้งแนว 
2. บำ้นนำเสียว   หมู่ท่ี 5 

3. บำ้นโคกสวำ่ง  หมู่ท่ี 6 
 

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเม่ือวนัที ่ 2๓  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. ๒๕๕7)   

    -  จ ำนวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งนำยกเทศมนตรี  1,382  คน 

   -  จ ำนวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำล  1,381 คน 
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จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  คร้ังล่าสุด (พ.ศ. ๒๕๕๓) 

-  จ ำนวนผูม้ำใชสิ้ทธิเลือกตั้งนำยกเทศมนตรี  1,382 คน จำกผูมี้สิทธิเลือกตั้งทั้งส้ิน 1,620  คน   
คิดเป็นร้อยละ  83.95   

 

 

3.  ประชากร  

                        เทศบำลต ำบลสระแกว้  มีประชำกรทั้งหมด 2,121  คน แยกเป็นชำย 1,099 คนแยก
เป็นหญิง 1,022 คน มีควำมหนำแน่น เฉล่ีย  53.83  คน/ตำรำงกิโลเมตร และมีจ ำนวนครัวเรือน 543 

ครัวเรือน  
(ท่ีมำ : ส ำนกังำนทะเบียนอ ำเภอเปือยนอ้ย ) 
 

4. สภาพสังคม 

   4.1 การศึกษา 
                ในพื้นท่ีเทศบำลต ำบลสระแกว้ โรงเรียนในพื้นท่ีระดบัประถมศึกษำ จ ำนวน 2 โรงเรียน  
คือ  โรงเรียนบำ้นสระแกว้ประชำสรรค ์ และโรงเรียนบำ้นนำเสียว – โคกสวำ่ง  

 

                      โรงเรียนบ้านสระแก้วประชาสรรค์   ประจ าปี  2562 

ช้ัน / ปี ชาย หญงิ 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 

 

บุคลำกรครู /อำจำรย ์ ชำย 1  คน  หญิง 3  คน  รวม  4  คน 

 

โรงเรียนบ้านนาเสียว – โคกสว่าง    ประจ าปี 2562 

ช้ัน / ปี ชาย หญงิ รวม 

อ.1 

อ.2 

ป.1 

ป.2 

ป.3 

ป.4 

3 

1 

0 

4 

0 

3 

1 

3 

4 

0 

2 

2 

2 

2 

6 

5 

0 

6 

2 

5 

3 
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ป.5 

ป.6 

2 3 5 

รวม 14 18 32 

            บุคลำกรครู / อำจำรย ์ ชำย 4  คน  หญิง  -  คน  รวม  4 คน 

             

 

 

 

 

 ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
  เทศบำลต ำบลสระแกว้  มีศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กจ ำนวน  2  แห่ง  คือ   

1. ศูนย์พฒันาเด็กเลก็บ้านสระแก้ว 
 

ปี  2562 รวม 

ชาย หญงิ 
9 3 12 

ครูผูดู้แลเด็กจ ำนวน  2  คน 
 

2. ศูนย์พฒันาเด็กเลก็วดัแจ้งอรุณศิลป์บ้านนาเสียว 
 

ปี  2562 รวม 

ชาย หญงิ 
11 13 24 

ครูผูดู้แลเด็กจ ำนวน  3  คน 
 

การสาธารณสุข 
 

    เทศบำลต ำบลสระแกว้  มีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจ ำต ำบล  1  แห่ง  
คือ  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสระแกว้   ตั้งอยูบ่ำ้นสระแกว้  หมู่ท่ี 1 โดยมีบุคลำกร  ดงัน้ี 

  1.  นำงอนงรัก      สุดงำม      ผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบลสระแกว้             
     2.  นำงรัชลำภรณ์    หวำนเสนำะ     พยำบำลวชิำชีพ   
  3.  นำยไพรจิตร      นิลหมำ้ย    พยำบำลวชิำชีพ   

    4.  นำงนิตร์    พงษส์ระพงั     พนกังำนนวดแผนไทย 

  4 
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 5.  นำงสมหมำย   ปัสสำวะเท  พนกังำนนวดแผนไทย 
 

ผู้สูงอายุ          ในเขตเทศบำลต ำบลสระแกว้  จ  ำนวน  353  คน  แบ่งเป็น 

                   -  ชำย  จ ำนวน   171  คน 

                   -  หญิง       จ  ำนวน   182  คน 

    -  ไดรั้บกำรช่วยเหลือตำมนโยบำยรัฐบำล จ ำนวน  353   คน   
ผู้พกิารทุพพลภาพ     จ ำนวน  54  คน   แบ่งเป็น 

                   -  ชำย  จ ำนวน  45  คน 

                   -  หญิง  จ ำนวน  9   คน 

-  ไดรั้บกำรช่วยเหลือตำมนโยบำยรัฐบำล   จ  ำนวน  54  คน    
 

การศาสนา   ประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลสระแกว้  นบัถือศำสนำพุทธ โดยมีศำสนำสถำน   
จ ำนวน 6  แห่ง  คือ 
  1.  วดัโพธ์ิศรี     บำ้นสระแกว้        หมู่ท่ี  1  

 ต ำบลสระแกว้   
  2.  วดัแจง้อรุณศิลป์      บำ้นนำเสียว        หมู่ท่ี  5  ต ำบลสระแกว้ 
  3.  วดับำ้นโคกสวำ่ง     บำ้นโคกสวำ่ง        หมู่ท่ี  6  ต ำบลสระแกว้  
  4.  วดัป่ำบำ้นเก่ำคอ้  บำ้นเก่ำคอ้         หมู่ท่ี  3   ต ำบลสระแกว้ 
  5.  วดัป่ำบำ้นโนนเหล่ือม บำ้นโนนเหล่ือม     หมู่ท่ี  4   ต ำบลเปือยนอ้ย 
  6.  วดัป่ำบำ้นวงัหิน บำ้นวงัหิน       หมู่ท่ี  7  ต ำบลสระแกว้ 

 
 

 

 

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 

ระบบสาธารณูปโภค 

                 การไฟฟ้า 
-   มีไฟฟ้ำใชจ้  ำนวน   543    ครัวเรือน                                       

                  ระบบประปา 
                         -  ประชำชนส่วนใหญ่ไดรั้บบริกำรดำ้นกำรประปำจำกกำรประปำหมู่บำ้น 

เส้นทางคมนาคม 

              กำรคมนำคมของเทศบำลต ำบลสระแกว้  มีถนนสำยหลกั  คือทำงหลวงหมำยเลข   2299  ตดัผำ่น 
กำรคมนำคมภำยในต ำบลหมู่บำ้น   รวมทั้งส้ิน   100,000   ตำรำงเมตร   แยกเป็น 

-  ถนนสัญจรไปมำสะดวก         จ  ำนวน   70,000    ตำรำงเมตร        คิดเป็น   70 % 

    -  ถนนสัญจรไปมำไม่สะดวก      จ  ำนวน   30,000    ตำรำงเมตร        คิดเป็น    
30 % 
 

แหล่งน า้ 

   5 
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-  ล ำน ้ำ  ล ำหว้ย   จ ำนวน   4   สำย 
-  บึง  หนองอ่ืนๆ  จ ำนวน   3   แห่ง  
- อ่ำงเก็บน ้ำ    จ ำนวน   1   แห่ง 
-  ฝำย      จ ำนวน   11  แห่ง 
- บ่อโยก     จ ำนวน   14  แห่ง  
- สระน ้ำ     จ ำนวน   15  แห่ง 
- ประปำหมู่บำ้น   จ ำนวน   4   แห่ง 

 

๖. ระบบเศรษฐกจิ 
๖.๑ การเกษตร  

ประชำกรในเขตเทศบำล ร้อยละ ๗๐ ประกอบอำชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทำงกำรเกษตรท่ีส ำคญั     
ไดแ้ก่  ขำ้ว  มนัส ำปะหลงั  ออ้ย  ดงัน้ี 

-  อำชีพเกษตรกรรม ร้อยละ  7๐ ของจ ำนวนประชำกรทั้งหมด         
-  อำชีพเล้ียงสัตว ์  ร้อยละ  10 ของจ ำนวนประชำกรทั้งหมด       
-  อำชีพรับจำ้ง  ร้อยละ  15 ของจ ำนวนประชำกรทั้งหมด       
-  อำชีพคำ้ขำย  ร้อยละ 5 ของจ ำนวนประชำกรทั้งหมด       

๖.๓ การปศุศัตว์ 
-  เป็นกำรประกอบกำรในลกัษณะเล้ียงในครัวเรือนเป็นอำชีพหลกัและอำชีพเสริม เช่น  กำร

เล้ียง 
ไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  จ  ำนวนสัตวใ์นพื้นท่ีโดยประมำณ  ดงัน้ี 

โค ๔๕๕ ตวั   กระบือ  ๑๒๕   ตวั สุกร  150  ตวั 
เป็ด   ๕๒๑  ตวั   ไก่ ๑๑๕   ตวั อ่ืนๆ 85 ตวั 

 

๖.๗ การพาณชิย์และกลุ่มอาชีพ 

การพาณชิย์ 
ธนำคำร   -   แห่ง    สถำนีบริกำรน ้ำมนั   -     แห่ง 
บริษทั    -     แห่ง    ศูนยก์ำรคำ้/หำ้งสรรพสินคำ้  -  

 แห่ง 
หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั - แห่ง  ตลำดสด -   แห่ง 
ร้ำนคำ้ต่ำงๆ   20  แห่ง   โรงฆ่ำสัตว ์  - แห่ง 
 

 

กลุ่มอาชีพ 

มีกลุ่มอำชีพ  จ  ำนวน  3  กลุ่ม 

      ๑. กลุ่มขำ้วแตนบำ้นสระแกว้ 
      ๒. กลุ่มร้ำนคำ้ชุมชนบำ้นเก่ำคอ้ 

  7 
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      3.  กลุ่มเพำะเห็ดบำ้นโคกสวำ่ง 
๖.๘ แรงงาน 

     จำกกำรส ำรวจขอ้มูลพื้นฐำนพบวำ่  ประชำกรท่ีมีอำย ุ ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่
ในก ำลงัแรงงำน ร้อยละ  ๙๕  เม่ือเทียบกบัอตัรำส่วนกบัจงัหวดั ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซ่ึงสูงกวำ่มำก  แต่ค่ำแรงในพื้นท่ี
ต ่ำกวำ่ระดบัจงัหวดั  โดยเฉพำะแรงงำนดำ้นกำรเกษตร  ประชำกรอำยุระหวำ่ง  ๒๕ – ๕๐ ปี บำงส่วน ไปรับจำ้ง
ท ำงำนนอกพื้นท่ี  รวมทั้งแรงงำนท่ีไปท ำงำนต่ำงประเทศ  ปัญหำท่ีพบคือ ประชำกรตอ้งไปท ำงำนนอกพื้นท่ีใน
เมืองท่ีมีโรงงำนอุตสำหกรรม  บริษทั  หำ้งร้ำนใหญ่ๆ  เพรำะในพื้นท่ีไม่มีโรงงำนอุตสำหกรรมท่ีมีกำรจำ้งแรงงำน
เยอะ เพรำะพื้นท่ีส่วนมำกเป็นท่ีอยูอ่ำศยั  ปัญหำน้ียงัไม่สำมำรถแกไ้ขได ้
 

๗. เศรษฐกจิพอเพยีงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน า้) 
๗.๒ ข้อมูลด้านการเกษตร 
 (๑)  บ้านสระแก้ว  หมู่ที ่1   

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลติเฉลีย่ 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

2.1) ท ำนำ ในเขตชลประทำน        ครัวเรือน 

             ไร่ 
           กก./ไร่              บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

นอกเขตชลประทำน  174    

ครัวเรือน 

2,300     ไร่ 

   750     กก./
ไร่ 

  1,500     บำท/ไร่    9,750     บำท/

ไร่ 

2.2) ท ำสวน สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่ 
           กก./ไร่              บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่ 
           กก./ไร่              บำท/ไร่              บำท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่ 
           กก./ไร่              บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่ 
           กก./ไร่              บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

2.3) ท ำไร่   ไร่ออ้ย    15   

ครัวเรือน 

   43        ไร่ 

   1,000   กก./
ไร่ 

   5,000    บำท/ไร่    8,000   บำท/ไร่ 

  ไร่ขำ้วโพด        ครัวเรือน 

             ไร่ 
           กก./ไร่              บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

  ไร่มนัส ำปะหลงั   120   

ครัวเรือน 

   1,000    ไร่ 

   3,000  กก./
ไร่ 

   3,500    บำท/ไร่     6,000   บำท/

ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่ 
           กก./ไร่              บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ         ครัวเรือน            กก./ไร่              บำท/ไร่             บำท/ไร่ 
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                     .              ไร่ 

 

 

 

 

 

 

(๒)  บ้านเก่าค้อ  หมู่ที ่3   

 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลติเฉลีย่ 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

2.1) ท ำนำ  ในเขตชลประทำน        ครัวเรือน 

             ไร่ 
           กก./ไร่              บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

 นอกเขตชลประทำน    65  ครัวเรือน 

   2420       

ไร่ 

   750    กก./
ไร่ 

    1,500     บำท/

ไร่ 
   9,750     บำท/

ไร่ 

2.2) ท ำสวน สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่ 
           กก./ไร่              บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่ 
           กก./ไร่              บำท/ไร่              บำท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่ 
           กก./ไร่              บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่ 
           กก./ไร่              บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

2.3) ท ำไร่   ไร่ออ้ย    10   

ครัวเรือน 

   55        ไร่ 

   1,000   กก./
ไร่ 

   5,000    บำท/ไร่    8,000   บำท/ไร่ 

  ไร่ขำ้วโพด        ครัวเรือน 

             ไร่ 
           กก./ไร่              บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

 ไร่มนัส ำปะหลงั   35     

ครัวเรือน 

   375          

ไร่ 

 2,500    กก./
ไร่ 

    1,200     บำท/

ไร่ 
      3,500   บำท/

ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่ 
           กก./ไร่              บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่ 
           กก./ไร่              บำท/ไร่             บำท/ไร่ 
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 (๓)  บ้านนาเสียว  หมู่ที ่5 

 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลติเฉลีย่ 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

2.1) ท ำนำ  ในเขตชลประทำน        ครัวเรือน 

             ไร่ 
           กก./ไร่              บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

 นอกเขตชลประทำน    98   

ครัวเรือน 

    1,850    

ไร่ 

   750    กก./
ไร่ 

    1,500     บำท/

ไร่ 
   9,750     บำท/

ไร่ 

2.2) ท ำสวน สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่ 
           กก./ไร่              บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่ 
           กก./ไร่              บำท/ไร่              บำท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่ 
           กก./ไร่              บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่ 
           กก./ไร่              บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

2.3) ท ำไร่   ไร่ออ้ย    5   ครัวเรือน 

   25         ไร่ 
   1,000   กก./

ไร่ 
   5,000    บำท/ไร่    8,000   บำท/ไร่ 

  ไร่ขำ้วโพด        ครัวเรือน 

             ไร่ 
           กก./ไร่              บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

   8 
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 ไร่มนัส ำปะหลงั   33    

ครัวเรือน 

    165        

ไร่ 

 2,500    กก./
ไร่ 

    1,200     บำท/

ไร่ 
      3,500   บำท/

ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่ 
           กก./ไร่              บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

2.4) อ่ืนๆ  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
 

       ครัวเรือน 

             ไร่ 
           กก./ไร่              บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (๔)  บ้านโคกสว่าง หมูที ่6 

 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลติเฉลีย่ 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

2.1) ท ำนำ  ในเขตชลประทำน        ครัวเรือน 

             ไร่ 
           กก./

ไร่ 
             บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

 นอกเขตชลประทำน  98   

ครัวเรือน 

   1,850    

ไร่ 

   750    กก./
ไร่ 

    1,500     

บำท/ไร่ 
   9,750     

บำท/ไร่ 

2.2) ท ำสวน สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่ 
           กก./

ไร่ 
             บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

   9 
 



                                                                                                       

จดัท ำโดย งำนนโยบำยและแผน ส ำนกัปลดัเทศบำล   

 

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่ 
           กก./

ไร่ 
             บำท/ไร่              บำท/

ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่ 
           กก./

ไร่ 
             บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่ 
           กก./

ไร่ 
             บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

2.3) ท ำไร่   ไร่ออ้ย   5   ครัวเรือน 

   25         

ไร่ 

   1,000   

กก./ไร่ 
   5,000    

บำท/ไร่ 
   8,000   บำท/

ไร่ 

  ไร่ขำ้วโพด        ครัวเรือน 

             ไร่ 
           กก./

ไร่ 
             บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

  ไร่มนัส ำปะหลงั  33   

ครัวเรือน 

  165        

ไร่ 

 2,500  กก./
ไร่ 

    1,200  บำท/

ไร่ 
  3,500   บำท/

ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่ 
           กก./

ไร่ 
             บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่ 
           กก./

ไร่ 
             บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (๕)  บ้านวงัหิน  หมู่ที ่7 

   10 
 



                                           

จดัท ำโดย งำนนโยบำยและแผน ส ำนกัปลดัเทศบำล    

 

 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลติเฉลีย่ 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

2.1) ท ำนำ  ในเขตชลประทำน        ครัวเรือน 

             ไร่ 
           กก./

ไร่ 
             บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทำน 

 61   

ครัวเรือน 

   1058     

ไร่ 

   750    กก./
ไร่ 

    1,500     

บำท/ไร่ 
   9,750     

บำท/ไร่ 

2.2) ท ำ
สวน 

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่ 
           กก./

ไร่ 
             บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่ 
           กก./

ไร่ 
             บำท/ไร่              บำท/

ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่ 
           กก./

ไร่ 
             บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่ 
           กก./

ไร่ 
             บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

2.3) ท ำไร่   ไร่ออ้ย   53  

ครัวเรือน 

   500       

ไร่ 

   1,000   

กก./ไร่ 
   5,000    

บำท/ไร่ 
   8,000   บำท/

ไร่ 

  ไร่ขำ้วโพด        ครัวเรือน 

             ไร่ 
           กก./

ไร่ 
             บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

  ไร่มนัส ำปะหลงั    53 

ครัวเรือน 

  500        

ไร่ 

 2,500  กก./
ไร่ 

    1,200  บำท/

ไร่ 
  3,500   บำท/

ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่ 
           กก./

ไร่ 
             บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่ 
           กก./

ไร่ 
             บำท/ไร่             บำท/ไร่ 
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 (๖)  บ้านหัวขัว  หมู่ที ่1 ต าบลเปือยน้อย 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลติเฉลีย่ 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

2.1) ท ำนำ  ในเขตชลประทำน        ครัวเรือน 

             ไร่ 
           กก./

ไร่ 
             บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทำน 

 50   

ครัวเรือน 

   750    ไร่ 

   750    กก./
ไร่ 

    1,500     

บำท/ไร่ 
   9,750     

บำท/ไร่ 

2.2) ท ำ
สวน 

สวน                 .       ครัวเรือน 

             ไร่ 
           กก./

ไร่ 
             บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่ 
           กก./

ไร่ 
             บำท/ไร่              บำท/

ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่ 
           กก./

ไร่ 
             บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่ 
           กก./

ไร่ 
             บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

2.3) ท ำไร่   ไร่ออ้ย   15  

ครัวเรือน 

   55       ไร่ 

   1,000   

กก./ไร่ 
   5,000    

บำท/ไร่ 
   8,000   บำท/

ไร่ 

  ไร่ขำ้วโพด        ครัวเรือน 

             ไร่ 
           กก./

ไร่ 
             บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

   11 
 



                                           

จดัท ำโดย งำนนโยบำยและแผน ส ำนกัปลดัเทศบำล    

 

  ไร่มนัส ำปะหลงั     5  

ครัวเรือน 

    22       

ไร่ 

 2,500  กก./
ไร่ 

    1,200  บำท/

ไร่ 
  3,500   บำท/

ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่ 
           กก./

ไร่ 
             บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่ 
           กก./

ไร่ 
             บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7)  บ้านหัวฝาย  หมู่ที ่4  ต าบลเปือยน้อย 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลติเฉลีย่ 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลติเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

2.1) ท ำนำ  ในเขตชลประทำน        ครัวเรือน 

             ไร่ 
           กก./

ไร่ 
             บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทำน 

 16   

ครัวเรือน 

   75    ไร่ 

 750    กก./
ไร่ 

   1,500   บำท/

ไร่ 
  9,750   บำท/

ไร่ 

2.2) ท ำ
สวน 

สวน                 .       ครัวเรือน 

             ไร่ 
           กก./

ไร่ 
             บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

สวน                 .       ครัวเรือน 

             ไร่ 
           กก./

ไร่ 
             บำท/ไร่              บำท/

ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่ 
           กก./

ไร่ 
             บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

   12 
 



                                                                                                       

จดัท ำโดย งำนนโยบำยและแผน ส ำนกัปลดัเทศบำล   

 

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่ 
           กก./

ไร่ 
             บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

2.3) ท ำไร่   ไร่ออ้ย   10  

ครัวเรือน 

   35       ไร่ 

   1,000   

กก./ไร่ 
   5,000    

บำท/ไร่ 
   8,000   บำท/

ไร่ 

  ไร่ขำ้วโพด        ครัวเรือน 

             ไร่ 
           กก./

ไร่ 
             บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

  ไร่มนัส ำปะหลงั   10  

ครัวเรือน 

    22       

ไร่ 

 2,500  กก./
ไร่ 

    1,200  บำท/

ไร่ 
  3,500   บำท/

ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่ 
           กก./

ไร่ 
             บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่ 
           กก./

ไร่ 
             บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

 

๘. ศาสนา ประเพณ ีวฒันธรรม 

   8.1  การศาสนา   ประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลสระแกว้  นบัถือศำสนำพุทธ โดยมี
ศำสนำสถำน   

จ ำนวน 6  แห่ง  คือ 
    1.  วดัโพธ์ิศรี     บำ้นสระแกว้       

 หมู่ท่ี  1   ต ำบลสระแกว้   
    2.  วดัแจง้อรุณศิลป์      บำ้นนำเสียว        หมู่ท่ี  5  ต ำบลสระแกว้ 

3. วดัป่ำบำ้นเก่ำคอ้   บำ้นเก่ำคอ้         หมู่ท่ี  3   ต ำบลสระแกว้ 
    3.  วดับำ้นโคกสวำ่ง     บำ้นโคกสวำ่ง        หมู่ท่ี  6  ต ำบลสระแกว้  
    4.  วดัป่ำไพศำลสำมคัคี  บำ้นวงัหิน      หมู่ท่ี  
7  ต ำบลสระแกว้ 

5.  วดัป่ำบำ้นโนนเหล่ือม บำ้นโนนเหล่ือม     หมู่ท่ี  4   ต ำบลเปือยนอ้ย 
       

 

 

 

 

๘.๒ ประเพณแีละงานประจ าปี 

-  ประเพณีวนัข้ึนปีใหม่   ประมำณเดือน มกรำคม 
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จดัท ำโดย งำนนโยบำยและแผน ส ำนกัปลดัเทศบำล    

 

-  ประเพณีวนัสงกรำนต ์  ประมำณเดือนเมษำยน 

-  งำนประเพณีบุญกู่   ประจ ำเดือนเมษำยน 

-  ประเพณีท ำบุญกลำงบำ้น ประมำณเดือนพฤษภำคม 

-  ประเพณีลอยกระทง   ประมำณเดือน ตุลำคม  พฤศจิกำยน 

-  ประเพณีวนัเขำ้พรรษำ  ออกพรรษำ ประมำณเดือน  กรกฎำคม  ตุลำคม  พฤศจิกำยน 
 

๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 

    ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชำชนในเขตเทศบำลไดอ้นุรักษณ์ภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน  
ไดแ้ก่  วธีิกำรท ำเคร่ืองจกัสำรใชส้ ำหรับในครัวเรือน  วธีิกำรเล้ียงไหมและกำรทอผำ้ไหม  วธีิกำรทอเส่ือจำกตน้
กก  และวธีิกำรจบัปลำธรรมชำติ   
    ภาษาถิ่น  พูดภำษำอิสำน    
 

๘.๔ สินค้าพืน้เมืองและของทีร่ะลกึ 
    ประชำชนในเขตเทศบำลไดผ้ลิตของใชพ้ื้นเมืองข้ึนใชใ้นครัวเรือนและเหลือ
เอำไวจ้  ำหน่วยบำ้ง ไดแ้ก่  เส่ือท่ีทอจำกตน้กก  ผำ้ท่ีทอจำกผำ้ฝ่ำยและผำ้ไหม  เคร่ืองจกัรสำนท่ีท ำจำกไมไ้ผ ่     
 

๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 
    

        -  ทรัพยำกรป่ำไม ้   จ  ำนวน   1  แปลง    เน้ือท่ี 33  ไร่  1  งำน   72.60  ตำรำง 
        - ท่ีสำธำรณะจ ำนวน  1  แปลง   เน้ือท่ี   6   ไร่ 
 

แหล่งน า้ 
-  ล ำน ้ำ  ล ำหว้ย   จ ำนวน   4   สำย 
-  บึง  หนองอ่ืนๆ  จ ำนวน   3   แห่ง  
- อ่ำงเก็บน ้ำ    จ ำนวน   1   แห่ง 
-  ฝำย      จ ำนวน   11  แห่ง 
- บ่อโยก     จ ำนวน   14  แห่ง  
- สระน ้ำ     จ ำนวน   15  แห่ง 
- ประปำหมู่บำ้น   จ ำนวน   4   แห่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       

จดัท ำโดย งำนนโยบำยและแผน ส ำนกัปลดัเทศบำล   

 

 
 

             กระบวนการ
บริหารงานบุคคล 
ศักยภาพของเทศบาลต าบลสระแก้ว 
    1. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสระแก้ว 
   1. นำยวฒิุชยั   ปอศรี     ต ำแหน่ง  
ประธำนสภำเทศบำลต ำบลสระแกว้ 
   2. นำงบำนเยน็   จนัทะโชติ    ต ำแหน่ง  
รองประธำนสภำเทศบำลต ำบลสระแกว้ 
   3. นำยสมนึก    แก่นพรม   

 ต ำแหน่ง  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลสระแกว้ 
   4. นำยทวี    เท่ียงธรรม   ต ำแหน่ง  
สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลสระแกว้ 
   5.  นำยประเสริฐ  แก่นพรม    ต ำแหน่ง  
สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลสระแกว้ 
   6. นำงพรมพร   ปวงประชงั   ต ำแหน่ง  
สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลสระแกว้ 
   7.  นำงบุญโฮม   ยวงแกว้    ต ำแหน่ง  สมำชิก
สภำเทศบำลต ำบลสระแกว้ 
   8. นำยสมศกัด์ิ   สีหำมำตย ์    ต ำแหน่ง  
สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลสระแกว้ 
   9.  นำงวลิยั    ศิริประสำท   ต ำแหน่ง  
สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลสระแกว้ 
   10. นำยสุวรรณ์   แก่นวงษ ์   

 ต ำแหน่ง  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลสระแกว้ 
   11. นำยเกษมสันต ์  จนัทะรัง    ต ำแหน่ง  
สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลสระแกว้ 
   12.  นำยค ำพูน   พูลไธสงค ์    ต ำแหน่ง  
สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลสระแกว้ 
 

1. พนักงานเทศบาล / พนักงานจ้าง 
ส านักปลดัเทศบาล 
1. จ.ส.อ.วริน   หวำนเสนำะ   ต ำแหน่ง  ปลดัเทศบำล

ต ำบลสระแกว้ 
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จดัท ำโดย งำนนโยบำยและแผน ส ำนกัปลดัเทศบำล    

 

2. นำงศุภำภรณ์   ศิริสุวรรณ์    ต ำแหน่ง  รอง
ปลดัเทศบำลต ำบลสระแกว้ 

3. นำงสำวศิริตำภรณ์ เทียมทะนงค ์   ต ำแหน่ง นกัวเิครำะห์นโยบำยและ
แผนช ำนำญกำร 

4. นำยสุกิจ    พระพินิจ    ต ำแหน่ง  
นกัพฒันำชุมชน 

5. จ่ำเอกวสันต ์   หวำนเสนำะ   ต ำแหน่ง  นกัทรัพยำกร
บุคคล 

6. นำงสำววภิำดำ  บุตรโพธ์ิ    ต ำแหน่ง  นกัจดักำรงำน
ทัว่ไป 

7. จ่ำเอกวำที   ค ำเกสร    ต ำแหน่ง  เจำ้พนกังำนป้องกนัและ
บรรเทำสำธำรณภยั 

9. พนัจ่ำตรีวุฒิชยั  อินทปัตถำ            ต  ำแหน่ง  เจำ้พนกังำนธุรกำร 
  

 กองคลงั 

1. นำงสำวธมนวรรณ กองเกิด     ต ำแหน่ง  นกัวชิำกำรเงินและบญัชี 

2. นำงสำวทศันีย ์ ศิรินำรถ     ต ำแหน่ง  เจำ้พนกังำนจดัเก็บรำยได ้

3. นำงเกศวรำกร  เสนำวงค ์     ต ำแหน่ง  เจำ้พนกังำนพสัดุ 

4. นำงอรพิม    เจริญสวำ่ง    ต ำแหน่ง  ผูช่้วย
นกัวชิำกำรเงินและบญัชี 

 

กองช่าง 
1.  นำยประจกัษ ์ พนัธ์พิทกัษ ์    ต ำแหน่ง  ผูอ้  ำนวยกำรกองช่ำง 
กองการศึกษา 
1. นำงสุภำวดี   พลธำ      ต ำแหน่ง  

ผูอ้  ำนวยกำรกำรศึกษำ 
2. นำยชยัทตั   รุ่งเรือง     ต ำแหน่ง  ผูช่้วยนกัวชิำกำร

ศึกษำ 
3. นำงศมนญำ   เพิ่มทอง     ต ำแหน่ง  ครูผูดู้แลเด็ก 

4. นำงสมจิตร   หลำ้หำญ     ต ำแหน่ง  ครู
ผูดู้แลเด็ก 

5. นำงอริสรำ   หม่ืนไธสงค ์    ต ำแหน่ง  ผูช่้วยครูผูดู้แล
เด็ก 

6. น.ส.กำนตพ์ิชชำ  เสง่ียมทรัพย ์    ต ำแหน่ง  ผูช่้วยครูผูดู้แล
เด็ก 
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จดัท ำโดย งำนนโยบำยและแผน ส ำนกัปลดัเทศบำล   

 

7. นำงบุญสิงห์   แตกหนองโน    ต ำแหน่ง  ผูช่้วยครูผูดู้แล
เด็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

 สรุปผลการพฒันาท้องถิน่ตามแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2560-2564) 

 

  ๑.  สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณทีไ่ด้รับ  และการเบิกจ่ายงบประมาณ 

      ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕๖2
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จดัท ำโดย งำนนโยบำยและแผน ส ำนกัปลดัเทศบำล    

 

 

รายงานสรุปผลการด าเนนิงาน ปี 2559 

เทศบาลต าบลสระแก้ว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการทั้งหมด 
อนุมัตงิบประมาณ ลงนามสัญญา 

 

จ านวน 
คดิเป็น งบประมาณ คดิเป็น 

จ านวน 
คดิเป็น งบประมาณ คดิเป็น 

จ านวน 
คดิเป็น งบประมาณ คดิเป็น 

โครงการ โครงการ โครงการ 

1.กำรพฒันำคนและสงัคมท่ีมีคุณภำพ 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.กำรแกไ้ขปัญหำควำมยำกจน 4 4.35 2,240,000.00 6.8 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.กำรพฒันำเมืองและชุมชนน่ำอยู่ 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.กำรพฒันำเศรษฐกิจชุมชน กำรคำ้ และกำรลงทุน 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.กำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 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.กำรพฒันำกำรท่องเท่ียว 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.กำรจดักำรระบบกำรบริหำรจดักำร 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   

 

เบิกจ่าย 100% 

จ ำนวน 

คดิเป็น งบประมาณ คดิเป็น 
จ านวน 

คดิเป็น งบประมาณ คดิเป็น โครงกำ
ร 

โครงการ 

2 16.6

7 

128,037.

00 

19.4

4 

2 16.6

7 

128,037.

00 

19.4

4 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4 33.3

3 

349,705.

00 

53.1

1 

4 33.3

3 

349,705.

00 

53.1

1 
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1 8.33 20,000.0

0 

3.04 1 8.33 20,000.0

0 

3.04 

2 16.6

7 

90,000.0

0 

13.6

7 

2 16.6

7 

90,000.0

0 

13.6

7 

1 8.33 46,729.0

0 

7.1 1 8.33 46,729.0

0 

7.1 

2 16.6

7 

24,000.0

0 

3.64 2 16.6

7 

24,000.0

0 

3.64 

12   658,471.

00 

  12   658,471.

00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    รำยงำนสรปุผลกำรด ำเนนิงำน ปี 2560 
              เทศบำลต ำบลสระแกว้ อ.เปือยนอ้ย จ.ขอนแกน่ 
 

 



                                           

จดัท ำโดย งำนนโยบำยและแผน ส ำนกัปลดัเทศบำล    

 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา 

ทั้งหมด 

จ านวน 
คดิเป็น งบประมาณ คดิเป็น 

จ านวน 
คดิเป็น งบประมาณ คดิเป็น 

จ านวน 
คดิเป็น งบประมาณ คดิเป็น 

โครงการ โครงการ โครงการ 

1.ดำ้นกำรพฒันำคุณภำพคนและสงัคม 68 25 4,305,000.00 10.0

4 

43 28.6

7 

1,975,697.00 12.3

5 

43 30.7

1 

1,441,010.45 11.7

1 

2.ด้้ ำนกำรพฒันำเมืองและชุมชนน่ำอยู ่ 65 23.9 9,370,000.00 21.8

6 

15 10 1,060,000.00 6.62 15 10.7

1 

955,510.00 7.76 

3.ดำ้นเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือกำรแข่งขนั 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.ด้้ ำนกำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มอยำ่ง
ย ัง่ยนื 

30 11.0

3 

7,200,000.00 16.8 4 2.67 830,000.00 5.19 3 2.14 510,000.00 4.14 

5.ดำ้นกำรพฒันำระบบบริหำรจดักำร 94 34.5

6 

20,980,000.0

0 

48.9

4 

85 56.6

7 

11,874,565.0

0 

74.2

1 

76 54.2

9 

9,143,980.99 74.2

8 

รวม 272   42,865,000.0

0 

  150   16,000,262.0

0 

  140   12,310,501.4

4 

  

 

เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
คดิเป็น งบประมาณ คดิเป็น 

จ านวน 
คดิเป็น งบประมาณ คดิเป็น 

โครงการ โครงการ 

43 30.7

1 

1,413,490.45 11.5

9 

40 29.8

5 

1,204,790.45 10.1

9 

15 10.7

1 

955,510.00 7.84 15 11.1

9 

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 54.2

9 

9,054,655.99 74.2

6 

73 54.4

8 

8,893,980.99 75.2

2 
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140   12,193,656.4

4 

  134   11,824,281.4

4 
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จดัท ำโดย งำนนโยบำยและแผน ส ำนกัปลดัเทศบำล    

 

 

 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561 

เทศบาลต าบลสระแก้ว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 
               

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา 

ทั้งหมด 

จ านวน 
คดิเป็น งบประมาณ คดิเป็น 

จ านวน 
คดิเป็น งบประมาณ คดิเป็น 

จ านวน 
คดิเป็น งบประมาณ คดิเป็น 

โครงการ โครงการ โครงการ 

1.ดำ้นกำรพฒันำคุณภำพคนและส้งคม 44 28.3

9 

5,865,000.00 22.3

5 

27 46.5

5 

1,764,585.0

0 

36.6

4 

27 49.0

9 

1,603,673.0

0 

39.3

8 

2.ดำ้นกำรพฒันำเมืองน่ำอยูแ่ละชุมชนน่ำอยู ่ 58 37.4

2 

9,580,000.00 36.5 9 15.5

2 

1,059,192.0

0 

21.9

9 

9 16.3

6 

687,670.00 16.8

9 

3.ดำ้นเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือกำรแข่งขนั 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.ดำ้นกำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือ
กำรพฒันำท่ีย ัง่ยนื 

20 12.9 7,130,000.00 27.1

7 

5 8.62 739,000.00 15.3

4 

5 9.09 684,800.00 16.8

2 

5.ดำ้นกำรพฒันำระบบบริหำรจดักำรท่ีดี 19 12.2

6 

1,791,600.00 6.83 14 24.1

4 

1,038,483.0

0 

21.5

6 

11 20 881,396.26 21.6

4 

รวม 155   26,246,600.0

0 

  58   4,816,260.0

0 

  55   4,072,539.2

6 

  

 

เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
คดิเป็น งบประมาณ คดิเป็น 

จ านวน 
คดิเป็น งบประมาณ คดิเป็น 

โครงการ โครงการ 

27 49.0

9 

1,603,673.0

0 

39.3

8 

27 49.0

9 

1,603,673.0

0 

39.3

8 

9 16.3

6 

687,670.00 16.8

9 

9 16.3

6 

687,670.00 16.8

9 
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3 5.45 215,000.00 5.28 3 5.45 215,000.00 5.28 

5 9.09 684,800.00 16.8

2 

5 9.09 684,800.00 16.8

2 

11 20 881,396.26 21.6

4 

11 20 881,396.26 21.6

4 

55   4,072,539.2

6 

  55   4,072,539.2

6 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           

จดัท ำโดย งำนนโยบำยและแผน ส ำนกัปลดัเทศบำล    

 

 
๒. ผลทีไ่ด้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

๒.๑ ผลทีไ่ด้รับหรือผลทีส่ าคัญ 

 ตำมท่ีเทศบำลไดด้ ำเนินงำนต่ำงๆ ตั้งแต่มีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  เพื่อแกไ้ขปัญหำ
ใหก้บัประชำชน และพฒันำองคก์รใหเ้กิดควำมมัง่คงในกำรพฒันำเพื่อใหค้วำมเป็นอยูข่องประชำชนดีข้ึน  ซ่ึงผล
จำกกำรด ำเนินงำนของเทศบำลนั้น  ผลท่ีไดรั้บมีดงัน้ี   

๑.  ประชำชนมีน ้ำประปำใชทุ้กครัวเรือน 

๒.  ประชำชนมีไฟฟ้ำใชทุ้กครัวเรือน 

๓.  ประชำชนมีถนนใชใ้นกำรสัญจรไปมำไดส้ะดวก 

๔.  ไม่มีกำรเกิดอำญชญำกรรมในพื้นท่ี   
๖.  เด็กๆ ไดรั้บกำรศึกษำทุกคน 

๗.  ผูสู้งอำย ุ ผูพ้ิกำร  ผูป่้วยเอดส์  ไดรั้บเงินช่วยเหลือเบ้ียยชีัพทุกคน 

๑๐. ประชำชนไดรั้บควำมช่วยเหลือในเร่ืองท่ีอยูอ่ำศยัท่ีมัน่คงแขง็แรง 
๑๑. ประชำชนไดรั้บควำมช่วยเหลือจำกสำธำณะภยั 
๑๓. ไม่มีเกิดอำญชญำกรรมกำรในพื้นท่ี 

๑๔. ปัญหำไขเ้ลือดออกลดลง 
๑๖. ขยะในชุมชนมีวธีิกำรจดักำรท่ีถูกตอ้ง 
๑๗. ประชำชนไดรั้บควำมรู้เก่ียวกบักำรสำธำรณสุข 
๑๘. ประชำชนไดรั้บควำมรู่เก่ียวกบักำรป้องกนัภยั 
๑๙. ประชำชนไดมี้ส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ของเทศบำล 
๒๐. ประชำชนไดรั้บบริกำรจำกงำนบริกำรต่ำงๆ ของเทศบำลดว้ยควำมสะดวก 
 

ส ำหรับในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ผลท่ีคำดวำ่จะไดรั้บเพิ่มข้ึน มีดงัน้ี 

๑. ประชำชนมีถนนท่ีมีคุณภำพดีข้ึนส ำหรับในกำรสัญจรไปมำ  
๒. มีส ำนกังำนแห่งใหม่เพื่อรองรับกำรบริกำรประชำชน  
๓. ประชำชนไดรั้บกำรฝึกอบรมอำชีพเพื่อน ำไปประกอบอำชีพเพิ่มรำยไดใ้หก้บั

ครัวเรือน 

๔. ชุมชนในเขตเทศบำลมีระบบระบำยน ้ำเพิ่มมำกข้ึน 

๕. กำรก ำจดัขยะมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 

๒.๒ ผลกระทบ 

 ในกำรด ำเนินงำนของเทศบำลปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  สำมำรถด ำเนินกำรได้
ตำมท่ีประชำชนตอ้งกำรเฉล่ีย ๓ ปี  ร้อยละ ๗๓.๓๓  ซ่ึงกำรด ำเนินงำนนั้นก็สำมำรถส่งผลผลกระทบต่อชุมชนใน
เขตเทศบำล  ดงัน้ี 

 ๑. กำรก่อสร้ำงถนนเพิ่มข้ึนในเขตเทศบำล  ท ำใหก้ำรระบำยน ้ำไดช้ำ้เกิดน ้ำท่วมขงัในบำงจุด ท ำ
ใหเ้ทศบำลตอ้งเร่งก่อสร้ำงรำงระบำยน ้ำเพิ่มข้ึนเพื่อแกไ้ขปัญหำดงักล่ำว 
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 ๒. กำรพฒันำเจริญข้ึนท ำใหก้ำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนไปดว้ย  ส่งผลใหเ้กิดเป็นชุมชน
แออดั ก่อใหเ้กิดโรคระบำด เช่น  ไขเ้ลือดออก  โรคมือ ทำ้ว ปำก  เป็นตน้ 

 ๓. เม่ือประชำชนเพิ่มมำกข้ึน แต่หน่วยบริกำรดำ้นสำธำรณสุขมีไม่เพียงพอต่อควำมตอ้งกำร ท ำ
ใหไ้ม่ไดรั้บควำมสะดวกในกำรใชบ้ริกำร 

 ๔. กำรก่อสร้ำงทำงระบำยน ้ำในชุมชนสำมำรถระบำยน ้ำได ้ แต่ผลกระทบคือปลำยทำงท่ีเป็น
พื้นท่ีกำรเกษตรไดรั้บควำมเสียหำย  เพำะปลูกไม่ได ้ เป็นแหล่งสะสมเช้ือโรคต่ำงๆ    

  

๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานทีผ่่านมาและแนวทางการแก้ไข  
    ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕59 – ๒๕๖2 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

ปัญหา 
๑)  เจำ้หนำ้ท่ียงัขำดควำมรู้ควำมเขำ้ใจในเร่ืองของระเบียบ กฎหมำย  เท่ำท่ีควร   
๒)  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช ้ เทคโนโลยใีนกำรท ำงำนมีไม่เพียงพอและไม่ทนัสมยั   
๓)  ชุมชนในเขตเทศบำลมีปัญหำท่ีจะตอ้งแกไ้ขอยูเ่ป็นจ ำนวนมำก  
๔)  ประชำชนมีควำมตอ้งกำรซ่ึงควำมตอ้งกำรดงักล่ำวมีเป็นจ ำนวนมำก   
๕)  ประชำชนยงัไม่เขำ้ใจขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีของเทศบำลท่ีจะสำมำรถด ำเนินกำรได ้ 

อุปสรรค 

๑)  กำรขำดควำมรู้เร่ืองของระเบียบ กฎหมำย อีกทั้ง เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช ้ เทคโนโลยใีน
กำรท ำงำนมีไม่เพียงพอและไม่ทนัสมยั  ท ำใหเ้กิดอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนเป็นอยำ่งยิง่  

๒)  เทศบำลมีงบประมำณไม่เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนแกไ้ขปัญหำของประชำชน   
๓)  เทศบำลสมำรถด ำเนินกำรไดเ้ฉพำะตำมอ ำนำจหนำ้ท่ี      

 แนวทางการแก้ไข   

  (๑)  การด าเนินงานของเทศบาล 
๑)  กำรจดัท ำแผนพฒันำสำมปีควรพิจำรณำใชแ้ผนยทุธศำสตร์กำรพฒันำมำเป็นกรอบใน

กำรจดัท ำแผนพฒันำสำมปีและใหมี้ควำมสอดคลอ้งกนั   
๒)  กำรด ำเนินงำนของเทศบำลควรจะใหเ้ป็นไปตำมแผนพฒันำสำมปี กล่ำวคือควรจะ

พิจำรณำโครงกำร/กิจกรรม  ท่ีบรรจุในแผนพฒันำสำมปีมำพิจำรณำด ำเนินกำร  
๓)  ไม่ควรบรรจุโครงกำร/กิจกรรม ท่ีไม่อยูใ่นอ ำนำจหนำ้ท่ี  ในแผนพฒันำสำมปี   
๔)  ควรพิจำรณำโครงกำร/กิจกรรม ท่ีสำมำรถด ำเนินกำรไดใ้นปีงบประมำณนั้น   
๕)  ควรพิจำรณำด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมท่ีประชำชนไดรั้บควำมเดือดร้อนมำกท่ีสุด  

เช่น  กำรแกไ้ขปัญหำเร่ืองน ้ำประปำ   
(๒)  การบริการประชาชน 

๑)  ควรจดัใหมี้สถำนท่ีในกำรใหบ้ริกำรประชำชนอยำ่งพอเพียง  เช่น  มีจุดบริกำรและ
เกำ้อ้ี     
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จดัท ำโดย งำนนโยบำยและแผน ส ำนกัปลดัเทศบำล    

 

 เพียงพอ  สะดวก  สะอำด  และมีเจำ้หนำ้ท่ีคอยใหค้  ำแนะน ำท่ีดี    
  ๒)  ควรพิจำรณำจดับริกำรประชำชนในเชิงรุกมำกข้ึน  เพื่อใหป้ระชำชนไดรั้บ

ควำมสะดวก   
รวดเร็วและถูกตอ้ง  ในกำรบริกำรของเทศบำล 

  ๓)  เจำ้หนำ้ท่ีเทศบำลควรยิม้แยม้  แจ่มใส  และพูดจำสุภำพต่อประชำชน 

  ๔)  ควรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งเทศบำลกบัประชำชน เพื่อใหเ้กิดควำม
เขำ้ใจ 

  ๕)  ควรสร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดีใหเ้กิดข้ึนกบัเทศบำล  
 

 

 

 

 

 

           

               /ปีงบประมำณ 2558....  

 

 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

  ปัญหา 
๑) กำรจดัท ำแผนพฒันำสำมปีของเทศบำลยงัมีบำงโครงกำร/กิจกรรมท่ีไม่สอดคลอ้ง

กบัแผนยทุธศำสตร์กำรพฒันำ  คือ  ไม่มีในแผนยทุธศำสตร์กำรพฒันำ  
๒)  เทศบำลไม่สำมำรถบรรจุโครงกำร/กิจกรรมในเทศบญัญติังบประมำณรำยจ่ำยได้

ครบทุกโครงกำร/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยทุธศำสตร์กำรพฒันำ   
๓)  เทศบำลไม่สำมำรถด ำเนินกำรไดค้รบทุกโครงกำร/กิจกรรมท่ีตั้งไวใ้นเทศบญัญติั

งบประมำณรำยจ่ำย  
  อุปสรรค 

๑)  เทศบำลต ำบลสระแกว้ มีงบประมำณไม่เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนแกไ้ขปัญหำและ
ควำมตอ้งกำรของประชำชนในชุมชนไดท้ั้งหมด  

๒)  เทศบำลตั้งงบประมำณในกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจแต่ละดำ้นบำงรำยกำรยงัไม่
เพียงพอและบำงรำยกำรมำกเกินไป  ท ำใหต้อ้งโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่      
    แนวทางการแก้ไข   

  (๑)  การด าเนินงานของเทศบาล 
๑)  กำรจดัท ำแผนพฒันำสำมปีควรพิจำรณำใชแ้ผนยทุธศำสตร์กำรพฒันำมำเป็นกรอบ

ในกำรจดัท ำแผนพฒันำสำมปีและใหมี้ควำมสอดคลอ้งกนั   
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จดัท ำโดย งำนนโยบำยและแผน ส ำนกัปลดัเทศบำล   

 

๒)  กำรจดัท ำแผนพฒันำสำมปีควรพิจำรณำงบประมำณและค ำนึงถึงสถำนะกำรคลงั
ในกำรพิจำรณำโครงกำร/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพฒันำสำมปี                               

๓)  ควรเร่งรัดใหมี้กำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ท่ีตั้งในเทศบญัญติังบประมำณรำยจ่ำย
ใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดใ้นปีงบประมำณนั้น   

๔)  เทศบำลควรพิจำรณำตั้งงบประมำณใหเ้พียงพอและเหมำะสมกบักบัภำรกิจแต่ละ
ดำ้นท่ีจะตอ้งด ำเนินกำร ซ่ึงจะช่วยลดปัญหำในกำรโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่    

๕)  ควรพิจำรณำด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมท่ีประชำชนไดรั้บควำมเดือดร้อนมำก
ท่ีสุด  เช่น  กำรแกไ้ขปัญหำเร่ืองน ้ำประปำ  กำรขำดแคลนน ้ำในกำรอุปโภค-บริโภค  และปัญหำวำตะภยัท่ีเกิดข้ึน
เป็นประจ ำทุกปี 

(๒)  การบริการประชาชน 

๑)  ควรจดัใหมี้สถำนท่ีในกำรใหบ้ริกำรประชำชนอยำ่งพอเพียง  เช่น  มีจุดบริกำรและ
เกำ้อ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอำด  และมีเจำ้หนำ้ท่ีคอยใหค้  ำแนะน ำท่ีดี    

๒)  ควรพิจำรณำจดับริกำรประชำชนในเชิงรุกมำกข้ึน  เพื่อใหป้ระชำชนไดรั้บควำม
สะดวก  รวดเร็วและถูกตอ้ง  ในกำรบริกำรของเทศบำล 

๓)  เจำ้หนำ้ท่ีเทศบำลควรยิม้แยม้  แจ่มใส  และพูดจำสุภำพต่อประชำชน 

๔)  ควรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งเทศบำลกบัประชำชน เพื่อให้เกิดควำมเขำ้ใจ 
๕)  ควรสร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดีใหเ้กิดข้ึนกบัเทศบำล  
 

 

 

          

      /ปีงบประมำณ 2559.... 

 

 

 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

ปัญหา 
๑)  เทศบำลต ำบลสระแกว้  ไดรั้บกำรจดัสรรงบประมำณรำยรับบำงประเภทและเงิน

อุดหนุนทัว่ไปจำกรัฐบำลนอ้ยกวำ่ปีท่ีผำ่นมำ  ซ่ึงไม่ไดรั้บตำมท่ีตั้งประมำณกำรรำยรับไวใ้นงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี  ท ำใหไ้ม่สำมำรถด ำเนินกำรโครงกำรไดท้ั้งหมด  

๒)  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช ้ เทคโนโลยีในกำรท ำงำนยงัมีไม่เพียงพอต่อกำรด ำเนินกำร 
๓)  ชุมชนในเขตเทศบำลมีปัญหำท่ีจะตอ้งแกไ้ขอยูเ่ป็นจ ำนวนมำก  
๔)  ประชำชนมีควำมตอ้งกำรซ่ึงควำมตอ้งกำรดงักล่ำวมีเป็นจ ำนวนมำก   

อุปสรรค 

๑)  อ ำนำจหนำ้ท่ีมีขอ้จ ำกดัท ำใหไ้ม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้  
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จดัท ำโดย งำนนโยบำยและแผน ส ำนกัปลดัเทศบำล    

 

    แนวทางการแก้ไข   

     (๑)  การด าเนินงานของเทศบาล 
๑)  กำรจดัท ำแผนพฒันำสำมปีควรพิจำรณำใชแ้ผนยทุธศำสตร์กำรพฒันำมำเป็นกรอบ

ในกำรจดัท ำแผนพฒันำสำมปีและใหมี้ควำมสอดคลอ้งกนั   
๒)  กำรจดัท ำแผนพฒันำสำมปีควรพิจำรณำงบประมำณและค ำนึงถึงสถำนะกำรคลงั

ในกำรพิจำรณำโครงกำร/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพฒันำสำมปี  
๓)  ควรเร่งรัดใหมี้กำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ท่ีตั้งในเทศบญัญติังบประมำณรำยจ่ำย

ใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดใ้นปีงบประมำณนั้น   
๔)  เทศบำลควรพิจำรณำตั้งงบประมำณใหเ้พียงพอและเหมำะสมกบักบัภำรกิจแต่ละ

ดำ้นท่ีจะตอ้งด ำเนินกำร ซ่ึงจะช่วยลดปัญหำในกำรโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ 
 

(๒)  การบริการประชาชน 

๑)  ควรปรับปรุงระบบท่อระบำยน ้ำ  แกไ้ขปัญหำขยะไม่ใหส่้งกล่ินเหมน็ 

๒)  ควรปรับสถำนท่ีในกำรใหบ้ริกำรประชำชนอยำ่งพอเพียง  เช่น  มีจุดบริกำรและ
เกำ้อ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอำด  และมีเจำ้หนำ้ท่ีคอยใหค้  ำแนะน ำท่ีดี   

๓)  เทศบำลควรจดัประชำสัมพนัธ์ข่ำวสำรต่ำงๆ ผำ่นทำงหอประจำยข่ำวมำกกวำน้ีและ
ประชำสัมพนัธ์ข่ำวบ่อยๆ  

๔)  ควรพิจำรณำจดับริกำรประชำชนในเชิงรุกมำกข้ึน เพื่อใหป้ระชำชนไดรั้บควำม
สะดวก  รวดเร็วและถูกตอ้ง  ในกำรบริกำรของเทศบำล 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

               

ส่วนที ่3 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

 
๑.  ความสัมพนัธ์ระหว่างแผนพฒันาระดับมหภาค 

 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   
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จดัท ำโดย งำนนโยบำยและแผน ส ำนกัปลดัเทศบำล   

 

  กำรจดัท ำแผนพฒันำของเทศบำลจะตอ้งมีควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งแผนยทุธศำสตร์ชำติ เพื่อ
ขบัเคล่ือนกำรพฒันำประเทศไปสู่ควำมมัน่คง  มัง่คัง่  และย ัง่ยนื  โดยแผนยทุธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ของประเทศไทย
ก ำลงัอยูร่ะหวำ่งกำรกำรเสนอร่ำงกรอบยทุธศำสตร์ชำติต่อท่ีประชุมคณะกรรมกรรจดัท ำยทุธศำสตร์ชำติ    ซ่ึง
ขณะน้ีอยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำรปรับปรุงร่ำงกรอบยทุธศำสตร์ชำติตำมมิติท่ีประชุมคณะกรรมกรรจดัท ำร่ำง
ยทุธศำสตร์ชำติ  โดยร่ำงกรอบยทุธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปยอ่ได ้ ดงัน้ี 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ความเป็นมา 
คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือวนัท่ี ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๕๘ เห็นชอบใหมี้กำรจดัตั้งคณะกรรมกำรจดัทำ

ยทุธศำสตร์ชำติ มีอ ำนำจหนำ้ท่ีในกำรจดัทำร่ำงยทุธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี เพื่อใชใ้นกำรขบัเคล่ือนกำรพฒันำ
ประเทศสู่ควำมมัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยนื และใหเ้สนอร่ำงยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี ใหค้ณะรัฐมนตรีพิจำรณำ
ใหค้วำมเห็นชอบเพื่อใชเ้ป็นกรอบในกำรด ำเนินงำนในระยะท่ี ๒ ของรัฐบำล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และ
กรอบกำรปฏิรูปในระยะท่ี ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นตน้ไป) คณะกรรมกำรจดัท ำยุทธศำสตร์ชำติไดแ้ต่งตั้ง
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คณะอนุกรรมกำร๒ คณะ ไดแ้ก่ (๑) คณะอนุกรรมกำรจดัท ำยทุธศำสตร์และกรอบกำรปฏิรูป เพื่อจดัท ำร่ำง
กรอบยทุธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมกำรจดัท ำแผนปฏิบติักำรตำมแนวทำงกำรปฏิรูป
ประเทศเพื่อจดัทำร่ำงแผนปฏิบติักำรตำมแนวทำงกำรปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภำยใตย้ทุธศำสตร์ชำติ
ระยะ ๒๐ ปี 

คณะอนุกรรมกำรจดัทำยทุธศำสตร์และกรอบกำรปฏิรูปไดด้ ำเนินกำรยกร่ำงกรอบยทุธศำสตร์ชำติ
ระยะ ๒๐ ปี ตำมแนวทำงท่ีคณะรัฐมนตรีก ำหนด โดยไดมี้กำรน ำควำมคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจำกกรรมกำร
จดัท ำยทุธศำสตร์ชำติท่ีมำจำกหลำยภำคส่วน ไดแ้ก่ภำครำชกำร ภำคเอกชน ภำคกำรเมือง และ นกัวชิำกำร รวมถึง
ไดพ้ิจำรณำน ำขอ้คิดเห็นจำกสภำปฏิรูปแห่งชำติ และควำมคิดเห็นจำกภำคประชำชนมำเป็นขอ้มูลในกำรยกร่ำง
ยทุธศำสตร์ชำติดว้ย และไดน้ ำเสนอร่ำงกรอบยทุธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี ต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรจดัท ำ
ยทุธศำสตร์ชำติ ซ่ึงขณะน้ีอยูร่ะหวำ่งกำรดำเนินกำรปรับปรุงร่ำงกรอบยทุธศำสตร์ชำติตำมมติท่ีประชุม
คณะกรรมกำรจดัทำยทุธศำสตร์ชำติ 

ในกำรด ำเนินกำรขั้นต่อไป คณะกรรมกำรจดัท ำยทุธศำสตร์ชำติจะน ำเสนอร่ำงกรอบยทุธศำสตร์
ชำติเพื่อขอควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรีและจะไดมี้กำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกประชำชน ก่อนท่ีจะน ำเสนอต่อ
สภำนิติบญัญติัแห่งชำติใหค้วำมเห็นชอบกรอบยทุธศำสตร์ชำติมำใชเ้ป็นกรอบในกำรก ำหนดทิศทำงในกำร
บริหำรประเทศภำยในเดือนตุลำคม ๒๕๕๙ ซ่ึงเป็นช่วงเวลำของกำรประกำศใชแ้ผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบบัท่ี ๑๒ (ตุลำคม ๒๕๕๙ - กนัยำยน ๒๕๖๔) นอกจำกน้ีหน่วยงำนต่ำงๆ จะไดน้ำแผนพฒันำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ซ่ึงเป็นแผนระยะ ๕ ปี มำถ่ำยทอดลงสู่แผนปฏิบติักำรระดบักระทรวงและแผนพฒันำ
รำยสำขำในระหวำ่งท่ีกลไกกำรจดัท ำยทุธศำสตร์ชำติตำมร่ำงรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่อยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำร ซ่ึง
คำดวำ่จะด ำเนินกำรแลว้เสร็จภำยในเดือนกรกฎำคม ๒๕๖๐ 
 

๒. สาระสาคัญ 

     ๒.๑ สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษท่ีผำ่นมำ กระแสกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโลกเป็นไปอยำ่งรวดเร็วและใน
หลำกหลำยมิติท ำใหภู้มิทศัน์ของโลกเปล่ียนแปลงไปอยำ่งมีนยัส ำคญั โดยก่อใหเ้กิดโอกำสทั้งในดำ้นเศรษฐกิจ 
สังคม ส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลย ี และกำรเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกนัท่ำมกลำงควำมเปล่ียนแปลงในดำ้น
ต่ำงๆ ก็มีปัจจยัเส่ียงและภยัคุกคำมท่ีตอ้งบริหำรจดักำรดว้ยควำมยำกลำบำกมำกข้ึนกระแสทุนนิยมและกำร
เปล่ียนแปลงภูมิทศัน์เศรษฐกิจของโลกไดส่้งผลใหโ้ครงสร้ำงเศรษฐกิจของประเทศไทยซ่ึงเดิมมีโครงสร้ำง
เศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ตอ้งปรับตวัและเปล่ียนไปเป็นระบบเศรษฐกิจท่ี “พึ่งพำอุตสำหกรรม
และกำรส่งออก” กำรพฒันำในภำคเกษตรล่ำชำ้กวำ่ฐำนกำรผลิตอ่ืนๆ ท่ีอำศยัเทคโนโลยสีมยัใหม่มำกข้ึน
ตำมล ำดบัโดยเฉพำะอยำ่งยิง่ภำยใตอิ้ทธิพลของกระแสโลกำภิวฒัน์และควำมกำ้วหนำ้อยำ่งรวดเร็วของเทคโนโลยี
สำรสนเทศ จึงมีปัญหำควำมเหล่ือมล ้ำทำงดำ้นรำยไดร้ะหวำ่งภำคกำรเกษตรกบัภำคอุตสำหกรรมและระหวำ่ง
สังคมในเมืองและชนบทขยำยวงกวำ้งข้ึน และปัญหำควำมยำกจนกระจุกตวัในกลุ่มเกษตรกรรำยยอ่ยและในภำค
ชนบทรวมทั้งโอกำสในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลข่ำวสำร องคค์วำมรู้ แหล่งทุน และบริกำรทำงสังคมท่ีมีคุณภำพสำหรับ
ประชำชนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีห่ำงไกลก็มีในวงแคบกวำ่ ในขณะท่ีกำรใชเ้ทคโนโลยใีนภำคอุตสำหกรรมและบริกำรเองก็
นบัวำ่ยงัอยูใ่นกลุ่มประเทศท่ีใชเ้ทคโนโลย ี
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           /ในระดบักลำง
.... 

 

ในระดบักลำงๆ ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่สำมำรถพฒันำไดเ้องภำยในประเทศ ตอ้งนำเขำ้มำจำก
ต่ำงประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยงัใชว้ตัถุดิบและแรงงำนเขม้ขน้ในกำรเป็นจุดแขง็ในกำรแข่งขนัและ
ขบัเคล่ือนกำรเจริญเติบโตนอกจำกนั้น ในอีกดำ้นหน่ึงกำรเปล่ียนแปลงภูมิทศัน์ของโลกและแรงขบัเคล่ือนของ
เทคโนโลยสีมยัใหม่รวมทั้งควำมเช่ือมโยงอยำ่งใกลชิ้ดของสังคมโลกไดท้ำใหเ้กิดภยัคุกคำมและควำมเส่ียงดำ้น
อ่ืนๆ ท่ีซบัซอ้นข้ึนอำทิ กำรก่อกำรร้ำย โรคระบำด เครือข่ำยยำเสพติดขำ้มชำติ และกำรก่อกำรร้ำย อำชญำกรรม
ขำ้มชำติในรูปแบบต่ำงๆ ขณะท่ีกำรเปล่ียนแปลงภูมิอำกำศโลกก็มีควำมผนัผวนรุนแรงข้ึน ซ่ึงลว้นแลว้เป็นควำม
เส่ียงในกำรดำรงชีวิตของประชำชน กำรบริหำรจดักำรทำงธุรกิจ และกำรบริหำรรำชกำรแผน่ดินของภำครัฐ 

 

นอกจำกนั้นในช่วงตน้ศตวรรษท่ี ๒๑ กระแสโลกำภิวตัน์ไดท้ำใหภู้มิทศัน์ทำงดำ้นเศรษฐกิจและ
สังคมของโลกเปล่ียนแปลงจำกเศรษฐกิจสังคมอุตสำหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทลั ในขณะท่ีโอกำสทำง
เศรษฐกิจขยำยเพิ่มข้ึน แต่ช่องวำ่งทำงสังคมก็ยิง่กวำ้งข้ึนรวมถึงช่องวำ่งทำงดิจิทลั (digital divide) ถำ้หำก
ไม่สำมำรถลดลงก็จะยิง่ท  ำใหค้วำมเหล่ือมล ้ำทำงรำยไดแ้ละโอกำสทำงเศรษฐกิจและสังคมมีควำมแตกต่ำงมำกข้ึน 
ประกอบกบัในอนำคต ๒๐ ปีขำ้งหนำ้สภำพแวดลอ้มทั้งภำยในและภำยนอกประเทศจะมีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมี
นยัส ำคญัในทุกมิติ เง่ือนไขภำยนอกท่ีส ำคญัต่อกำรพฒันำประเทศไทยในอนำคต ไดแ้ก่ กระแสโลกำภิวตัน์ท่ี
เขม้ขน้ข้ึนอยำ่งต่อเน่ืองและมีควำมเส่ียงและทำ้ทำยต่อกำรปรับตวัมำกข้ึนจำกกำรเคล่ือนยำ้ยอยำ่งเสรีและรวดเร็ว
ของผูค้น เงินทุน ขอ้มูลข่ำวสำรองคค์วำมรู้และเทคโนโลย ี และสินคำ้และบริกำร ขณะเดียวกนักำรรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจในภูมิภำคน ำไปสู่ควำมเช่ือมโยงทุกระบบในขณะท่ีศูนยร์วมอ ำนำจทำงเศรษฐกิจโลกเคล่ือนยำ้ยมำสู่
เอเชียภำยใตส้ภำพแวดลอ้มทำงเศรษฐกิจโลกซ่ึงในช่วงระยะ ๑๐ ปีขำ้งหนำ้จะยงัคงไดรั้บผลกระทบจำกปัจจยั
ส ำคญัหลำยประกำรทั้งปัญหำต่อเน่ืองจำกวกิฤติกำรณ์ทำงเศรษฐกิจโลกในช่วงปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และ
วกิฤติกำรณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนท่ีทำใหร้ะดบัหน้ีสำธำรณะในประเทศต่ำงๆ เพิ่มสูงข้ึนและกลำยเป็นควำม
เส่ียงต่อควำมย ัง่ยนืทำงกำรคลงั ขณะท่ีจะมีผลพวงต่อเน่ืองจำกกำรด ำเนินมำตรกำรขยำยปริมำณเงินขนำดใหญ่ใน
สหรัฐฯ ยโุรป และญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นควำมเส่ียงใหเ้กิดภำวะเงินเฟ้อไดเ้ม่ือเศรษฐกิจฟ้ืนตวัเตม็ท่ี รวมทั้งอำจจะมีควำม
ผนัผวนของกำรเคล่ือนยำ้ยเงินทุนระหวำ่งประเทศ นอกจำกนั้นกำรพฒันำดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศเขำ้สู่จุด
อ่ิมตวัมำกข้ึน ขณะท่ีกำรพฒันำเทคโนโลยใีหม่ท่ีจะช่วยใหป้ระสิทธิภำพกำรผลิตของโลกเพิ่มข้ึนขนำนใหญ่และ
เป็นวงกวำ้ง เช่นท่ีเคยเกิดข้ึนในช่วงกำรปฏิวติัอุตสำหกรรมยงัไม่มีแนวโนม้กำรก่อตวัท่ีชดัเจน แต่ก็มีแนวโนม้
ของกำรพฒันำเทคโนโลยใีนรูปแบบใหม่ๆ ท่ีจะเป็นโอกำสสำหรับกำรพฒันำเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซ่ึงภำยใต้
เง่ือนไขดงักล่ำว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปีขำ้งหนำ้มีแนวโนม้ท่ีจะขยำยตวัต ่ำกวำ่เฉล่ียร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปี
ก่อนวกิฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถำนกำรณ์ท่ีตลำดโลกขยำยตวัชำ้ แต่ประเทศต่ำงๆ ขยำยกำลงักำร
ผลิตเพื่อยกระดบัศกัยภำพกำรผลิต กำรแข่งขนัในตลำดโลกจะมีควำมรุนแรงข้ึน ขณะเดียวกนักำรลดลงของ
ประชำกรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ขำ้งหนำ้น้ี จะทำใหข้นำดของตลำดในประเทศขยำยตวัชำ้ลง เง่ือนไขดงักล่ำว
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เป็นควำมเส่ียงสำหรับอนำคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยำวหำกประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้ำงเพื่อแกปั้ญหำ
จุดอ่อนและเสริมจุดแขง็ใหส้ัมฤทธ์ิผล 

ในดำ้นควำมมัน่คงของโลกก็กำลงักำ้วเขำ้สู่ช่วงเปล่ียนผำ่นท่ีส ำคญัจำกกำรปรับดุลอ ำนำจของ
สหรัฐฯ เพื่อพยำยำมคงบทบำทผูน้ำโลกและเพื่อคำนอิทธิพลและบทบำทของจีนและรัสเซียท่ีเพิ่มมำกข้ึนในเอเชีย
และยโุรปนั้น น่ำจะมีผลท ำใหบ้รรยำกำศดำ้นควำมมัน่คงของโลกในช่วงปี  ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙  มีลกัษณะ
ผสมผสำนกนัทั้งควำมร่วมมือและควำมขดัแยง้ โดยข้ึนอยูก่บัปัจจยัผลประโยชน์แห่งชำติทั้งในระดบัทวิภำคีและ
พหุภำคีเป็นองคป์ระกอบส ำคญัในกำรก ำหนดนโยบำยของประเทศและกลุ่มประเทศ สำหรับกำรเปล่ียนแปลงดำ้น
เทคโนโลยอียำ่งรวดเร็วจะเป็นเง่ือนไขส ำคญัส ำหรับอนำคตของโลกและประเทศไทยเช่นกนั โดยเฉพำะอยำ่งยิง่
เทคโนโลยสีมยัใหม่ท่ีเป็นอจัฉริยะจะกระทบกำรด ำรงชีวิตของคนและท ำใหเ้กิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดกำร
เช่ือมต่อและกำรบรรจบกนัของเทคโนโลยกีำ้วหนำ้อุตสำหกรรม และผลิตภณัฑ ์ซ่ึงประเทศไทยจะตอ้งลงทุนดำ้น 

           

            /ทรัพยำกรณ์... 
 

ทรัพยำกรมนุษยแ์ละกำรวจิยัใหส้ำมำรถพฒันำเทคโนโลยสีมยัใหม่ได ้ เง่ือนไขกำรผลิตและกำร
บริโภคท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มก็จะเป็นเกณฑม์ำตรฐำนท่ีกดดนัใหป้ระเทศไทยตอ้งปรับเปล่ียนไปสู่สังคมสี
เขียวโดยกำรพฒันำและนำเทคโนโลยสีีเขียวมำใชก้็จะมีส่วนส ำคญั และช่วยแกปั้ญหำกำรลดลงของทรัพยำกร
ต่ำงๆ รวมทั้งน ้ำมนั ซ่ึงแมร้ำคำจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภำพแวดลอ้ม จึงตอ้งผลกัดนัใหมุ้่งสู่กำรผลิตพลงังำน
ทดแทนในรูปแบบต่ำงๆ รวมทั้งพืชพลงังำนท่ีอำจจะส่งผลกระทบต่อควำมมัน่คงทำงอำหำรของโลกนอกจำกนั้น 
ยงัมีขอ้จ ำกดัและควำมเส่ียงส ำคญัจำกกำรเขำ้สู่สังคมสูงวยัของโลกและภำวะภูมิอำกำศเปล่ียนแปลงผนัผวนและ
ภำวะโลกร้อน ทั้งน้ีโครงสร้ำงประชำกรโลกท่ีเขำ้สู่สังคมสูงวยั แมจ้ะส่งผลใหเ้กิดโอกำสทำงธุรกิจใหม่ๆ แต่มี
ควำมเส่ียงใหเ้กิดกำรแยง่ชิงแรงงำนและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดนัต่อกำรใชจ่้ำยงบประมำณดำ้นสวสัดิกำรและ
สำธำรณสุขเพิ่มข้ึนในหลำยๆ ประเทศกลำยเป็นควำมเส่ียงดำ้นกำร คลงัท่ีส ำคญั ส ำหรับ ภำวะโลกร้อนและกำร
เปล่ียนแปลงสภำวะภูมิอำกำศท่ีผนัผวนก่อใหเ้กิดภยัธรรมชำติท่ีทวคีวำมรุนแรงมำกข้ึนนั้น กดดนัใหต้อ้งมีกำร
ปรับเปล่ียนรูปแบบกำรดำเนินธุรกิจ กำรด ำรงชีวติ กำรผลิตและกำรบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมำกข้ึน 
ในขณะท่ีควำมพยำยำมในกำรกระจำยควำมเจริญและกำรพฒันำใหมี้ควำมทัว่ถึงมำกข้ึน ประกอบกบัจ ำนวน
ประชำกรท่ีเพิ่มข้ึนจะส่งผลใหค้วำมเป็นเมืองเติบโตอยำ่งต่อเน่ือง ตำมมำดว้ยกำรมีขอ้ก ำหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑท่ี์เก่ียวเน่ืองกบัลกัษณะกำรใชพ้ื้นท่ี และควำมเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ภำยใตเ้ง่ือนไขกำรเปล่ียนแปลง
ดงักล่ำว กำรยดึถือหลกักำรบริหำรจดักำรท่ีดีทั้งในภำครัฐและภำคธุรกิจเอกชน กำรใชร้ะบอบประชำธิปไตย และ
กำรปฏิบติัใหเ้ป็นไปตำมสิทธิมนุษยชนจะเขม้ขน้มำกข้ึน 

ส ำหรับสถำนกำรณ์และสภำพแวดลอ้มภำยในประเทศไทยนั้น ผลของกำรพฒันำตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบนัท ำใหป้ระเทศไทยมีระดบักำรพฒันำท่ีสูงข้ึนตำมล ำดบั โดยถูกจดัอยูใ่นกลุ่มประเทศระดบัรำยไดป้ำน
กลำงมำตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และไดข้ยบัสูงข้ึนมำอยูใ่นกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดบัรำยไดป้ำนกลำงตั้งแต่ปี 
๒๕๕๓ และล่ำสุดในปี ๒๕๕๗ รำยไดป้ระชำชำติต่อหวัเพิ่มข้ึนเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลำร์ สรอ. ต่อปีฐำนกำรผลิต
และบริกำรหลำกหลำยข้ึน ฐำนกำรส่งออกสินคำ้อุตสำหกรรมใหญ่ข้ึนมำก หลำยสำขำกำรผลิตและบริกำร
สำมำรถแข่งขนัและมีส่วนแบ่งในตลำดโลกสูงข้ึนและสร้ำงรำยไดเ้งินตรำต่ำงประเทศในระดบัสูง อำทิ กลุ่มยำน
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ยนต ์ อิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ อุตสำหกรรมอำหำร สินคำ้เกษตร กำรท่องเท่ียว และบริกำรดำ้นสุขภำพ 
ฐำนเศรษฐกิจท่ีใหญ่ข้ึนส่งผลใหก้ำรจำ้งงำนเพิ่มข้ึนเป็น ๓๘.๑ ลำ้นคนจำกประชำกรวยัแรงงำน ๓๘.๖ ลำ้นคน 
อตัรำกำรวำ่งงำนเฉล่ียไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหำควำมยำกจนจึงลดลงตำมล ำดบัจำกร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็น
ร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภำพชีวติดีข้ึนในทุกระดบั โอกำสกำรไดรั้บกำรศึกษำ บริกำรสำธำรณสุข บริกำร
สำธำรณะและโครงสร้ำงพื้นฐำนต่ำงๆ และกำรคุม้ครองทำงสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงกำรเขำ้ถึงทรัพยำกรต่ำงๆ มีควำม
ครอบคลุมและมีคุณภำพดีข้ึนตำมล ำดบั ในขณะเดียวกนัประเทศไทยก็มีควำมเป็นสำกลมำกข้ึน ควำมร่วมมือ
ระหวำ่งประเทศไทยกบันำนำชำติทั้งในรูปของทวภิำคีและพหุภำคีเพื่อเป็นกลไกและช่องทำงในกำรสนบัสนุน
กำรพฒันำเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองของประเทศก็มีควำมกำ้วหนำ้ไปมำก รวมทั้งกรอบควำมร่วมมือท่ีช่วยท ำ
ใหป้ระเทศไทยสำมำรถยกระดบัมำตรฐำนต่ำงๆ ไปสู่ระดบัสำกลก็มีควำมคืบหนำ้มำกข้ึน 

นอกจำกนั้น ประสบกำรณ์ในช่วงวกิฤตเศรษฐกิจและกำรเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ไดส่้งผล
ใหภ้ำครัฐและภำคเอกชนปรับตวัในกำรบริหำรควำมเส่ียงและสร้ำงภูมิคุม้กนั ใหดี้ข้ึนตำมแนวคิดกำรบริหำร
จดักำรท่ีดีอนัไดแ้ก่ กำรด ำเนินกำรท่ีมีประสิทธิภำพ โปร่งใส รับผดิรับชอบและตรวจสอบไดอ้ยำ่งเป็นระบบดีข้ึน 
มีกำรกำกบัดูแลวนิยัทำงกำรเงินกำรคลงัท่ีก ำหนดกรอบของควำมย ัง่ยนืทำงกำรคลงัเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีข้ึนและ
ฐำนะกำรคลงัมีควำมมัน่คงมำกข้ึน และฐำนะเงินสำรองระหวำ่งประเทศอยูใ่นระดบัสูง มีกำรปรับปรุงในเร่ือง
กฎหมำย กฎระเบียบต่ำงๆ ใหมี้กำรด ำเนินกำรอยำ่งเป็นระบบมำกข้ึน มีกำรสร้ำงควำมเป็นธรรมใหก้บักลุ่มต่ำงๆ 
สำมำรถคุม้ครองผูบ้ริโภคและประชำชนจำกกำรถูกเอำรัดเอำเปรียบไดดี้ข้ึน ช่วยสร้ำงบรรยำกำศของกำรแข่งขนั
ในตลำด 

 

           

        /และสนบัสนุน... 

 

 และสนบัสนุนใหก้ำรดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมีควำมสะดวกคล่องตวัมำกข้ึนแต่ประเทศ
ไทยก็ยงัมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้ำงหลำยดำ้นทั้งทำงเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง จุดอ่อนส ำคญัของประเทศไทย
ไดแ้ก่ โครงสร้ำงประชำกรสูงอำยมุำกข้ึนตำมลำดบั แต่คุณภำพคนโดยเฉล่ียยงัต ่ำและกำรออมไม่เพียงพอ ประเทศ
ขำดแคลนแรงงำนทั้งในกลุ่มทกัษะฝีมือสูงและกลุ่มทกัษะฝีมือระดบัล่ำง ผลิตภำพแรงงำนโดยเฉล่ียยงัต ่ำ ทั้ง
ระบบเศรษฐกิจมีผลิตภำพกำรผลิตรวมต ่ำ ตอ้งอำศยักำรเพิ่มปริมำณเป็นแรงขบัเคล่ือนหลกั ขณะท่ีโครงสร้ำง
เศรษฐกิจมีสัดส่วนภำคกำรคำ้ระหวำ่งประเทศต่อขนำดของเศรษฐกิจสูงกวำ่เศรษฐกิจภำยในประเทศมำก จึงมี
ควำมอ่อนไหวและผนัผวนตำมปัจจยัภำยนอกเป็นส ำคญั ฐำนกำรผลิตเกษตรและบริกำรมีผลิตภำพกำรผลิตต ่ำ 
โดยท่ีกำรใชอ้งคค์วำมรู้ เทคโนโลย ีและนวตักรรมเพื่อกำรเพิ่มมูลค่ำยงัมีนอ้ย กำรลงทุนเพื่อกำรวจิยัและพฒันำยงั
ไม่เพียงพอ กำรวจิยัท่ีดำเนินกำรไปแลว้ไม่ถูกนำมำใชใ้หเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมไดอ้ยำ่งคุม้ค่ำ  

 

กำรพฒันำนวตักรรมมีนอ้ย สำหรับกำรด ำเนินงำนและกำรบริหำรจดักำรภำครัฐก็ยงัขำดกำรบูร
ณำกำรจึงส้ินเปลืองงบประมำณ กำรด ำเนินงำนเพื่อกำรพฒันำมกัขำดควำมต่อเน่ืองประสิทธิภำพต ่ำ ขำดควำม
โปร่งใส และขำดควำมรับผดิชอบ ขณะท่ีปัญหำคอร์รัปชัน่มีเป็นวงกวำ้ง กำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนและ
ระบบโลจิสติกส์รวมทั้งกำรบริหำรจดักำรนำ้ยงัไม่เป็นระบบโครงข่ำยท่ีสมบูรณ์และล่ำชำ้ กำรบงัคบัใชก้ฎหมำย
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ยงัขำดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่ำงๆ ลำ้สมยัไม่ทนักบักำรเปล่ียนแปลง คนไทยยงัมีปัญหำดำ้นคุณธรรม
จริยธรรม ไม่เคำรพสิทธิผูอ่ื้นและไม่ยดึผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคญัขณะท่ีควำมเหล่ือมลำ้และควำมแตกแยก
ในสังคมไทยยงัเป็นปัญหำท่ีทำ้ทำยมำก รวมทั้งปัญหำในดำ้นทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเผชิญกบัภำวะ
ขยะลน้เมืองและส่ิงแวดลอ้มเส่ือมโทรมลงในทุกดำ้น  ทั้งน้ี ปัจจยัและเง่ือนไขภำยในประเทศท่ีจะส่งผลต่ออนำคต
กำรพฒันำประเทศไทยท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ กำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงประชำกรสู่สังคมผูสู้งอำยอุยำ่งสมบูรณ์ ใน
ระยะเวลำ ๒๐ ปีต่อจำกน้ีไป จะมีนยัยะท่ีส ำคญัยิง่ต่อกำรพฒันำประเทศ ก ำลงัคนในวยัเด็กและวยัแรงงำนจะลดลง 
ผูสู้งอำยจุะเพิ่มข้ึนอยำ่งรวดเร็วยอ่มส่งผลต่อศกัยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบกำรใชจ่้ำยกำรลงทุนและ
กำรออม ตลอดจนค่ำใชจ่้ำยดำ้นสุขภำพ ควำมมัน่คงทำงสังคมและคุณภำพชีวติผูสู้งอำย ุ 

ขณะเดียวกนัประเทศไทยก็เผชิญกบัขอ้จำกดัดำ้นทรัพยำกร ทั้งดำ้นแรงงำนและ
ทรัพยำกรธรรมชำติท่ีมีนยัยะต่อตน้ทุนกำรผลิตและสภำพแวดลอ้มควำมเป็นอยูข่องประชำชนนอกจำกนั้นปัญหำ
ควำมเหล่ือมลำ้ในมิติต่ำงๆ ก็มีนยัยะต่อกำรสร้ำงควำมสำมคัคีสมำนฉนัทใ์นสังคม ขอ้จ ำกดัต่อกำรยกระดบั
ศกัยภำพทุนมนุษย ์ควำมจ ำเป็นในกำรลงทุนเพื่อยกระดบับริกำรทำงสังคมและโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีมีคุณภำพอยำ่ง
ทัว่ถึง และกำรปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมำยท่ีทำใหเ้กิดควำมเป็นธรรมและลดควำมเหล่ือมลำ้ และท่ีส ำคญั
เง่ือนไขจำเป็นท่ีตอ้งปรับตวัคือ กำรแกปั้ญหำควำมอ่อนแอของกำรบริหำรรำชกำรแผน่ดิน ท่ีท ำให้จ  ำเป็นตอ้งเร่ง
ปฏิรูประบบรำชกำรและกำรเมืองเพื่อให้เกิดกำรบริหำรรำชกำรท่ีดีโครงสร้ำงท่ีเป็นจุดอ่อนและกำรบริหำรจดักำร
ท่ีขำดประสิทธิภำพและควำมโปร่งใสดงักล่ำว จะส่งผลใหป้ระเทศไทยยิง่ตอ้งเผชิญกบัแรงกดดนัและควำมเส่ียง
มำกข้ึนภำยใตส้ถำนกำรณ์ท่ีกระแสโลกำภิวตัน์เขม้ขน้ข้ึน เป็นโลกไร้พรมแดนอยำ่งแทจ้ริง โดยท่ีกำรเคล่ือนยำ้ย
ของผูค้น สินคำ้และบริกำร เงินทุน องคค์วำมรู้เทคโนโลย ีขอ้มูลและข่ำวสำรต่ำงๆ เป็นไปอยำ่งเสรี ส่งผลใหก้ำร
แข่งขนัในตลำดโลกรุนแรงข้ึนโดยท่ีประเทศต่ำงๆ เร่งผลกัดนักำรเพิ่มผลิตภำพและกำรพฒันำนวตักรรมเพื่อกำร
แข่งขนั ขณะเดียวกนัควำมเส่ียงและขอ้จำกดัท่ีเกิดจำกสภำพภูมิอำกำศผนัผวนรุนแรงต่อกำรดำเนินธุรกิจและกำร
ดำเนินชีวติของผูค้นก็เพิ่มข้ึน กฎเกณฑแ์ละกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีควำมเขม้งวดมำกข้ึนทั้งในเร่ืองกำร
ปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทำงกำรเงิน เป็นตน้เง่ือนไขต่ำงๆ ดงักล่ำวจะเป็นแรงกดดนัให้
ประเทศไทยตอ้งปรับตวัและมีกำรบริหำรควำมเส่ียงอยำ่งชำญฉลำดมำกข้ึน 

 

 

           

             /

โดยท่ีกำร... 
 
 

 โดยท่ีกำรปรับตวัจะตอ้งหย ัง่รำกลึกลงไปถึงกำรเปล่ียนแปลงในเชิงโครงสร้ำงเพื่อแกจุ้ดอ่อน
และควบคู่ไปกบักำรสร้ำงกลไกเชิงรุกใหจุ้ดแขง็ของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ ซ่ึงหำกไม่สำมำรถแกปั้ญหำและปฏิรูปใหส้ัมฤทธ์ิผลไดใ้นระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจำกน้ีไป ประเทศไทยจะ
สูญเสียควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั รำยไดเ้ฉล่ียของประชำชนจะไม่สำมำรถยกระดบัใหดี้ข้ึนได ้ คุณภำพคนโดย
เฉล่ียจะยงัต ่ำ และปัญหำควำมเหล่ือมล ้ำจะรุนแรงข้ึน รวมทั้งทรัพยำกรจะร่อยหรอเส่ือมโทรมลงไปอีก และใน
ท่ีสุดกำรพฒันำประเทศจะไม่สำมำรถย ัง่ยนืไปไดใ้นระยะยำว  ทั้งน้ี เง่ือนไขในปัจจุบนัและแนวโนม้กำร
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เปล่ียนแปลงในอนำคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนำคตกำรพฒันำประเทศไทยอยำ่งมำกโดยเฉพำะอยำ่งยิง่ลกัษณะใน
เชิงโครงสร้ำงทั้งทำงเศรษฐกิจและสังคมภำยในประเทศทั้งท่ีเป็นจุดแขง็และเป็นจุดอ่อนท่ีจะตอ้งเผชิญและ
ผสมผสำนกบัปัจจยัภำยนอกและก่อใหเ้กิดทั้งโอกำสและควำมเส่ียงในหลำกหลำยมิติ กำรท่ีประเทศไทยจะ
สำมำรถแสวงหำโอกำสจำกกำรพฒันำของโลกและรับมือกบัภยัคุกคำมเหล่ำน้ีไดน้ั้น จ  ำเป็นจะตอ้งมีกำรวิเครำะห์
แนวโนม้กำรเปล่ียนแปลงในอนำคตอยำ่งรอบดำ้นขณะเดียวกนัตอ้งวิเครำะห์ศกัยภำพภำยในประเทศ เพื่อเตรียม
ควำมพร้อมของประเทศต่อกำรเปล่ียนแปลงเหล่ำนั้น โดยท่ีประเทศไทยตอ้งปฏิรูปและปรับเปล่ียนอยำ่งเป็น
ระบบขนำนใหญ่เพื่อใหโ้ครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมำะสมกบัภูมิทศัน์ใหม่ของโลกยดืหยุน่
ปรับตวัไดเ้ร็ว สำมำรถรับมือกบัควำมเส่ียงและภยัคุกคำมแบบใหม่ได ้ และสำมำรถอำศยัโอกำสจำกกำร
เปล่ียนแปลงบริบทโลกมำสร้ำงประโยชน์สุขใหก้บัคนในชำติได ้ ไม่วำ่จะเป็นกำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจและ
สังคม กำรลงทุนเพื่อพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำน กำรพฒันำทรัพยำกรมนุษย ์ กำรปรับเปล่ียนค่ำนิยมและวฒันธรรม
กำรดำรงชีวติกำรทำงำน และกำรเรียนรู้ ซ่ึงจำเป็นอยำ่งยิง่ท่ีจะตอ้งอำศยัควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนในกำรดำ
เนินกำรร่วมกนัอยำ่งเป็นเอกภำพมีกำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัและแบ่งหนำ้ท่ีรับผดิชอบอยำ่งชดัเจนของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบัประเด็นปัญหำนั้นๆ  

 

ซ่ึงกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะตอ้งก ำหนดเป็นยทุธศำสตร์กำรพฒันำประเทศในระยะยำว เพื่อ
ก ำหนดวสิัยทศัน์และเป้ำหมำยกำรพฒันำประเทศและกรอบกำรทำงำนของภำคส่วนต่ำงๆ เพื่อใหข้บัเคล่ือนกำร
พฒันำประเทศไปสู่เป้ำหมำยท่ีก ำหนดไวด้งันั้น จึงจ ำเป็นตอ้งก ำหนดยทุธศำสตร์ท่ีเหมำะสมเพื่อแกไ้ขจุดอ่อนและ
เสริมจุดแขง็ใหเ้อ้ือต่อกำรพฒันำประเทศ เพื่อใหบ้รรลุซ่ึงเป้ำหมำยกำรสร้ำงและรักษำไวซ่ึ้งผลประโยชน์แห่งชำติ
ในกำรท่ีจะใหป้ระเทศไทยมีควำมมัน่คงในทุกดำ้น คนในชำติมีคุณภำพชีวิตท่ีดีและมัง่คัง่ และประเทศสำมำรถ
พฒันำไปไดอ้ยำ่งย ัง่ยนื ทั้งน้ีกำรวเิครำะห์ใหไ้ดข้อ้สรุปเก่ียวกบัจุดแขง็ จุดอ่อน โอกำสและขอ้จำกดัรวมทั้งควำม
เส่ียงของประเทศ จะน ำไปสู่กำรกำหนดต ำแหน่งเชิงยทุธศำสตร์และเป้ำหมำยของประเทศท่ีชดัเจนและไดรั้บกำร
ยอมรับร่วมกนัในสังคมไทยท่ีจะส่งผลใหเ้กิดกำรผนึกกำลงัและระดมทรัพยำกรอยำ่งมีประสิทธิภำพในกำร
ขบัเคล่ือนกำรพฒันำไปในทิศทำงท่ีสอดคลอ้งกนั กำรดำเนินกำรมีบูรณำกำรและเป็นเอกภำพภำยใตก้ำรมองภำพ
อนำคตของประเทศท่ีเป็นภำพเดียวกนั 

อยำ่งไรก็ตำมในช่วงท่ีผำ่นมำ ประเทศไทยมิไดมี้กำรก ำหนดวสิัยทศัน์ประเทศ เป้ำหมำยและ
ยทุธศำสตร์ของประเทศในระยะยำว กำรบริหำรรำชกำรแผน่ดินของฝ่ำยบริหำรจึงใหค้วำมส ำคญักบันโยบำย
พรรคกำรเมืองหรือนโยบำยของรัฐบำลซ่ึงเม่ือมีกำรเปล่ียนรัฐบำลก็ทำใหก้ำรดำเนินนโยบำยขำดควำมต่อเน่ือง ถือ
เป็นกำรสูญเสียโอกำสและส้ินเปลืองทรัพยำกรของประเทศ ดงันั้น เพื่อเป็นกำรปฏิรูประบบกำรบริหำรรำชกำร
แผน่ดินของประเทศไทยใหมี้เป้ำหมำยกำรพฒันำในระยะยำว และเพื่อเป็นกำรก ำหนดใหฝ่้ำยบริหำรมีควำม
รับผดิชอบท่ีจะตอ้งขบัเคล่ือนประเทศไปสู่เป้ำหมำยท่ีเป็นท่ียอมรับร่วมกนัและเป็นเอกภำพ ประเทศไทยจำเป็น
จะตอ้งมี “ยทุธศำสตร์ชำติ” ซ่ึงภำยใตย้ทุธศำสตร์ชำติ ประเทศไทยตอ้งปฏิรูปและปรับเปล่ียนอยำ่งเป็นระบบ
ขนำนใหญ่  
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         /เพื่อให้โครงกำร.... 
 

เพื่อให้โครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมำะสมกบัภูมิทศัน์ใหม่ของโลกยดืหยุน่
ปรับตวัไดเ้ร็ว สำมำรถรับมือกบัควำมเส่ียงและภยัคุกคำมแบบใหม่ได ้ และสำมำรถอำศยัโอกำสจำกกำร
เปล่ียนแปลงบริบทโลกมำสร้ำงประโยชน์สุขใหก้บัคนในชำติได ้ จะตอ้งมีกำรก ำหนดวสิัยทศัน์ เป้ำหมำยของ
ประเทศ และทิศทำงในกำรขบัเคล่ือนประเทศใหส้อดคลอ้งกบัประเด็นกำรเปล่ียนแปลงและควำมทำ้ทำยต่ำงๆ 
ของบริบทโลก และบริบทกำรพฒันำภำยในประเทศกำรก ำหนดใหมี้ “ยทุธศำสตร์ชำติ” เพื่อเป็นยทุธศำสตร์ใน
กำรพฒันำประเทศในระยะยำว พร้อมกบักำรปฏิรูปและกำรพฒันำระบบและกลไกกำรบริหำรรำชกำรแผน่ดินใน
กำรขบัเคล่ือนยทุธศำสตร์ให้สำมำรถนำไปสู่กำรปฏิบติัอยำ่งจริงจงัจะช่วยยกระดบัคุณภำพของประเทศไทยในทุก
ภำคส่วนและนำพำประเทศไทยใหห้ลุดพน้หรือบรรเทำควำมรุนแรงของสภำพปัญหำท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั ทั้ง
ปัญหำทำงเศรษฐกิจ ปัญหำควำมเหล่ือมล ้ำ ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ และปัญหำควำมขดัแยง้ในสังคม รวมถึง
สำมำรถรับมือกบัภยัคุกคำมและบริหำรจดักำรกบัควำมเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนในอนำคต และสำมำรถเปล่ียนผำ่น
ประเทศไทยไปพร้อมๆ กบักำรเปล่ียนแปลงภูมิทศัน์ใหม่ของโลก 

ไดซ่ึ้งจะท ำใหป้ระเทศไทยยงัคงรักษำบทบำทส ำคญัในเวทีโลก สำมำรถด ำรงรักษำควำมเป็นชำติ
ท่ีมีควำมมัน่คงทำงเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม และคนไทยในประเทศมีควำมอยูดี่มีสุขอยำ่งถว้นหนำ้กนั
สำระส ำคญัของยทุธศำสตร์ชำติซ่ึงคณะกรรมกำรจดัท ำยทุธศำสตร์ชำติกำลงัด ำเนินกำรยกร่ำงอยูใ่นขณะน้ีนั้นจะ
ประกอบดว้ยวสิัยทศัน์และเป้ำหมำยของชำติท่ีคนไทยทุกคนตอ้งกำรบรรลุร่วมกนัรวมทั้งนโยบำยแห่งชำติและ
มำตรกำรเฉพำะ ซ่ึงเป็นแนวทำง ทิศทำงและวธีิกำรท่ีทุกองคก์รและคนไทยทุกคนตอ้งมุ่งด ำเนินกำรไปพร้อมกนั
อยำ่งประสำนสอดคลอ้ง เพื่อใหบ้รรลุซ่ึงส่ิงท่ีคนไทยทุกคนตอ้งกำร คือประเทศไทยมัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยนื ในทุก
สำขำของก ำลงัอ ำนำจแห่งชำติ อนัไดแ้ก่ กำรเมืองภำยในประเทศ กำรเมืองต่ำงประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวทิยำ 
กำรทหำร วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยกีำรพลงังำน ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม และเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรส่ือสำร 

 

๒.๒ วสัิยทัศน์ 

วสิัยทศัน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยัง่ยืน เป็นประเทศพฒันาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง”หรือเป็นคติพจน์ประจ ำชำติวำ่ “มัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื” ทั้งน้ีวสิัยทศัน์ดงักล่ำว
จะตอ้งสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชำติ อนัไดแ้ก่กำรมีเอกรำช อธิปไตย และบูรณภำพแห่งเขตอำนำจรัฐ กำร
ด ำรงอยูอ่ยำ่งมัน่คง ย ัง่ยนืของสถำบนัหลกัของชำติ กำรด ำรงอยูอ่ยำ่งมัน่คงของชำติและประชำชนจำกภยัคุกคำม
ทุกรูปแบบ กำรอยูร่่วมกนัในชำติอยำ่งสันติสุขเป็นปึกแผน่มีควำมมัน่คงทำงสังคมท่ำมกลำงพหุสังคมและกำรมี
เกียรติและศกัด์ิศรีของควำมเป็นมนุษย ์ ควำมเจริญเติบโตของชำติควำมเป็นธรรมและควำมอยูดี่มีสุขของ
ประชำชน ควำมย ัง่ยนืของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดลอ้ม ควำมมัน่คงทำงพลงังำนและอำหำรควำมสำมำรถ
ในกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติภำยใตก้ำรเปล่ียนแปลงของสภำวะแวดลอ้มระหวำ่งประเทศและกำรอยูร่่วมกนั
อยำ่งสันติประสำนสอดคลอ้งกนั ดำ้นควำมมัน่คงในประชำคมอำเซียนและประชำคมโลกอยำ่งมีเกียรติและ
ศกัด์ิศรีไม่เป็นภำระของโลกและสำมำรถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศกัยภำพทำงเศรษฐกิจท่ีดอ้ยกวำ่ 
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๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในกำรท่ีจะบรรลุวสิัยทศัน์และทำใหป้ระเทศไทยพฒันำไปสู่อนำคตท่ีพึงประสงคน์ั้น จ  ำเป็น

จะตอ้งมีกำรวำงแผนและกำหนดยทุธศำสตร์กำรพฒันำในระยะยำว และก ำหนดแนวทำงกำรพฒันำของทุกภำค
ส่วนใหข้บัเคล่ือนไปในทิศทำงเดียวกนั ดงันั้น จึงจ ำเป็นจะตอ้งก ำหนดยทุธศำสตร์ชำติในระยะยำว  เพื่อถ่ำยทอด
แนวทำงกำรพฒันำสู่กำรปฏิบติัในแต่ละช่วงเวลำอยำ่งต่อเน่ืองและมีกำรบูรณำกำร และสร้ำงควำมเขำ้ใจถึง
อนำคตของประเทศไทยร่วมกนั และเกิดกำรรวมพลงัของทุกภำคส่วนในสังคมทั้งประชำชน เอกชน ประชำสังคม
ในกำรขบัเคล่ือนกำรพฒันำเพื่อกำรสร้ำงและรักษำไวซ่ึ้งผลประโยชน์แห่งชำติและบรรลุวสิัยทศัน์ “ประเทศไทย
มีควำมมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนืเป็นประเทศพฒันำแลว้ ดว้ยกำรพฒันำตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติ
พจน์ประจำชำติ “มัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื” เพื่อใหป้ระเทศมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั มีรำยไดสู้งอยูใ่นกลุ่ม
ประเทศพฒันำแลว้ คนไทยมีควำมสุข อยูดี่ กินดี สังคมมีควำมมัน่คงเสมอภำคและเป็นธรรม ซ่ึงยทุธศำสตร์ชำติท่ี
จะใชเ้ป็นกรอบ 

 

แนวทำงกำรพฒันำในระยะ ๒๐ ปีต่อจำกน้ีไป จะประกอบดว้ย ๖ ยทุธศำสตร์ ไดแ้ก่ (๑) 

ยทุธศำสตร์ดำ้นควำมมัน่คง (๒) ยทุธศำสตร์ดำ้นกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั (๓) ยทุธศำสตร์กำร
พฒันำและเสริมสร้ำงศกัยภำพคน (๔) ยทุธศำสตร์ดำ้นกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกนัทำงสังคม 
(๕) ยทุธศำสตร์ดำ้นกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และ    (๖) ยทุธศำสตร์ดำ้น
กำรปรับสมดุลและพฒันำระบบกำรบริหำรจดักำรภำครัฐ โดยมีสำระส ำคญั 

ของแต่ละยทุธศำสตร์ สรุปได ้ดงัน้ี 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้ำหมำยทั้งในกำรสร้ำงเสถียรภำพภำยในประเทศและ
ช่วยลดและป้องกนัภยัคุกคำมจำกภำยนอก รวมทั้งสร้ำงควำมเช่ือมัน่ในกลุ่มประเทศอำเซียนและประชำคมโลกท่ี
มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทำงท่ีตอ้งใหค้วำมส ำคญั อำทิ 

(๑) กำรเสริมสร้ำงควำมมัน่คงของสถำบนัหลกัและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
อนัมีพระมหำกษตัริยท์รงเป็นประมุข 

(๒) กำรปฏิรูปกลไกกำรบริหำรประเทศและพฒันำควำมมัน่คงทำงกำรเมือง ขจดั
คอร์รัปชัน่ สร้ำงควำมเช่ือมัน่ในกระบวนกำรยติุธรรม 

(๓) กำรรักษำควำมมัน่คงภำยในและควำมสงบเรียบร้อยภำยใน ตลอดจนกำรบริหำร
จดักำรควำมมัน่คงชำยแดนและชำยฝ่ังทะเล 

(๔) กำรพฒันำระบบ กลไก มำตรกำรและควำมร่วมมือระหวำ่งประเทศทุกระดบั และ
รักษำดุลยภำพควำมสัมพนัธ์กบัประเทศมหำอ ำนำจ เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหำควำมมัน่คงรูปแบบใหม่ 
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(๕) กำรพฒันำเสริมสร้ำงศกัยภำพกำรผนึกกำลงัป้องกนัประเทศ กำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อยภำยในประเทศสร้ำงควำมร่วมมือกบัประเทศเพื่อนบำ้นและมิตรประเทศ 

(๖) กำรพฒันำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติและระบบบริหำรจดักำรภยัพิบติั รักษำ
ควำมมัน่คงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ  ส่ิงแวดลอ้ม 

(๗) กำรปรับกระบวนกำรทำงำนของกลไกท่ีเก่ียวขอ้งจำกแนวด่ิงสู่แนวระนำบมำกข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อใหป้ระเทศไทยสำมำรถ
พฒันำไปสู่กำรเป็นประเทศพฒันำแลว้ ซ่ึงจำเป็นตอ้งยกระดบัผลิตภำพกำรผลิตและกำรใชน้วตักรรมในกำรเพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนืทั้งในสำขำอุตสำหกรรม เกษตรและบริกำร กำรสร้ำงควำม
มัน่คงและปลอดภยัดำ้นอำหำร กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรคำ้และกำรเป็นผูป้ระกอบกำร รวมทั้งกำรพฒันำ
ฐำนเศรษฐกิจแห่งอนำคต ทั้งน้ีภำยใตก้รอบกำรปฏิรูปและพฒันำปัจจยัเชิงยทุธศำสตร์ทุกดำ้น อนัไดแ้ก่โครงสร้ำง
พื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ วทิยำศำสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม กำรพฒันำทุนมนุษย ์และกำรบริหำรจดักำร
ทั้งในภำครัฐและภำคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทำงท่ีตอ้งให้ควำมส ำคญั อำทิ 

(๑) กำรพฒันำสมรรถนะทำงเศรษฐกิจ ไดแ้ก่กำรรักษำเสถียรภำพเศรษฐกิจและสร้ำง
ควำมเช่ือมัน่ กำรส่งเสริมกำรคำ้และกำรลงทุนท่ีอยูบ่นกำรแข่งขนัท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจน
กำรพฒันำประเทศสู่ควำมเป็นชำติกำรคำ้เพื่อใหไ้ดป้ระโยชน์จำกห่วงโซ่มูลค่ำในภูมิภำค และเป็นกำรยกระดบั
ไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ำมำกข้ึน 

(๒) กำรพฒันำภำคกำรผลิตและบริกำร บนฐำนของกำรพฒันำนวตักรรมและมีควำม
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยมีกำรใชดิ้จิทลัและกำรคำ้ท่ีเขม้ขน้เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและขยำยกิจกรรมกำรผลิตและ
บริกำร โดยมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศในระดบัโลกและในระดบัภูมิภำคในอุตสำหกรรมหลำยสำขำ และในภำคบริกำรท่ี
หลำกหลำยตำมรูปแบบกำรด ำเนินชีวิตและกำรด ำเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอำหำรคุณภำพ สะอำด
และปลอดภยัของโลก 

- ภำคเกษตร โดยเสริมสร้ำงฐำนกำรผลิตใหเ้ขม้แข็งและย ัง่ยนื เพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของภำคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรำยยอ่ยใหป้รับไปสู่กำรท ำกำรเกษตรย ัง่ยนืท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและรวมกลุ่มเกษตรกรในกำรพฒันำอำชีพท่ีเขม้แขง็ และกำรพฒันำสินคำ้เกษตรท่ีมีศกัยภำพ
และอำหำรคุณภำพ สะอำด และปลอดภยั 
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- ภำคอุตสำหกรรม โดยพฒันำอุตสำหกรรมศกัยภำพ ยกระดบักำรพฒันำ
อุตสำหกรรมปัจจุบนัท่ีมีศกัยภำพสูง และพฒันำอุตสำหกรรมอนำคตท่ีมีศกัยภำพ โดยกำรใชดิ้จิทลัและกำรคำ้มำ
เพิ่มมูลค่ำและยกระดบัห่วงโซ่มูลค่ำในระดบัสูงข้ึน 

- ภำคบริกำร โดยขยำยฐำนกำรบริกำรใหมี้ควำมหลำกหลำย มีควำมเป็นเลิศ
และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยกำรยกระดบับริกำรท่ีเป็นฐำนรำยไดเ้ดิม เช่น กำรท่องเท่ียว และพฒันำใหป้ระเทศ
ไทยเป็นศูนยก์ลำงกำรใหบ้ริกำรสุขภำพ ธุรกิจบริกำรดำ้นกำรเงินและธุรกิจบริกำรท่ีมีศกัยภำพอ่ืนๆ เป็นตน้ 

(๓) กำรพฒันำผูป้ระกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชน พฒันำทกัษะผูป้ระกอบกำร ยกระดบั
ผลิตภำพแรงงำนและพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม (SMEs) สู่สำกล และพฒันำวสิำหกิจชุมชน
และสถำบนัเกษตรกร 

(๔) กำรพฒันำพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพฒันำเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน และ
พฒันำระบบเมืองศูนยก์ลำงควำมเจริญ จดัระบบผงัเมืองท่ีมีประสิทธิภำพและมีส่วนร่วม มีกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม
เมือง และโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภำพ 

(๕) กำรลงทุนพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำน ในดำ้นกำรขนส่ง ดำ้นพลงังำน ระบบ
เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำรและกำรวิจยัและพฒันำ 

(๖) กำรเช่ือมโยงกบัภูมิภำคและเศรษฐกิจโลกสร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนกำรพฒันำกบั
นำนำประเทศ ส่งเสริมควำมร่วมมือกบันำนำชำติในกำรสร้ำงควำมมัน่คงดำ้นต่ำงๆ เพิ่มบทบำทของไทยในองคก์ร
ระหวำ่งประเทศ รวมถึงสร้ำงองคค์วำมรู้ดำ้นกำรต่ำงประเทศ 

 

 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพฒันำคนและสังคมไทย
ใหเ้ป็นรำกฐำนท่ีแขง็แกร่งของประเทศมีควำมพร้อมทำงกำย ใจ สติปัญญำ มีควำมเป็นสำกล มีทกัษะกำรคิด
วเิครำะห์อยำ่งมีเหตุผล มีระเบียบวนิยั เคำรพกฎหมำย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่ำควำมเป็นไทย มีครอบครัวท่ี
มัน่คง กรอบแนวทำงท่ีตอ้งใหค้วำมส ำคญั อำทิ 

(๑) กำรพฒันำศกัยภำพคนตลอดช่วงชีวติใหส้นบัสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) กำรยกระดบัคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ใหมี้คุณภำพ เท่ำเทียม และทัว่ถึง 
(๓) กำรปลูกฝังระเบียบวนิยั คุณธรรม จริยธรรมค่ำนิยมท่ีพึงประสงค ์
(๔) กำรสร้ำงเสริมใหค้นมีสุขภำวะท่ีดี 

(๕) กำรสร้ำงควำมอยูดี่มีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้ำงบทบำทของสถำบนั
ครอบครัวในกำรบ่มเพำะจิตใจใหเ้ขม้แขง็ 

๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทยีมกนัทางสังคม เพื่อเร่ง
กระจำยโอกำสกำรพฒันำและสร้ำงควำมมัน่คงใหท้ัว่ถึง ลดควำมเหล่ือมลำ้ไปสู่สังคมท่ีเสมอภำคและเป็นธรรม 
กรอบแนวทำงท่ีตอ้งใหค้วำมสำคญั อำทิ 

(๑) กำรสร้ำงควำมมัน่คงและกำรลดควำมเหล่ือมล ้ำทำงดำ้นเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) กำรพฒันำระบบบริกำรและระบบบริหำรจดักำรสุขภำพ 

(๓) กำรสร้ำงสภำพแวดลอ้มและนวตักรรมท่ีเอ้ือต่อกำรด ำรงชีวิตในสังคมสูงวยั 
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(๔) กำรสร้ำงควำมเขม้แข็งของสถำบนัทำงสังคมทุนทำงวฒันธรรมและควำมเขม้แขง็
ของ 

     ชุมชน 

(๕) กำรพฒันำกำรส่ือสำรมวลชนใหเ้ป็นกลไกในกำรสนบัสนุนกำรพฒันำ 
๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เพื่อเร่ง

อนุรักษฟ้ื์นฟูและสร้ำงควำมมัน่คงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ และมีควำมมัน่คงดำ้นนำ้ รวมทั้งมีควำมสำมำรถ
ในกำรป้องกนัผลกระทบและปรับตวัต่อกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศและภยัพิบติัธรรมชำติ และพฒันำมุ่งสู่
กำรเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทำงท่ีตอ้งใหค้วำมส ำคญั อำทิ 

(๑) กำรจดัระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและป้องกนักำรท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ 

(๒) กำรวำงระบบบริหำรจดักำรน ้ำใหมี้ประสิทธิภำพทั้ง ๒๕ ลุ่มน ้ำ เนน้กำรปรับระบบ
กำรบริหำรจดักำรอุทกภยัอยำ่งบูรณำกำร 

(๓) กำรพฒันำและใชพ้ลงังำนท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

(๔) กำรพฒันำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

(๕) กำรร่วมลดปัญหำโลกร้อนและปรับตวัใหพ้ร้อมกบักำรเปล่ียนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ 

(๖) กำรใชเ้คร่ืองมือทำงเศรษฐศำสตร์และนโยบำยกำรคลงัเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบ กำรบริหำรจดักำรภำครัฐ เพื่อให้
หน่วยงำนภำครัฐมีขนำดท่ีเหมำะสมกบับทบำทภำรกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลกระจำย
บทบำทภำรกิจไปสู่ทอ้งถ่ินอยำ่งเหมำะสม มีธรรมำภิบำลกรอบแนวทำงท่ีตอ้งใหค้วำมส ำคญั อำทิ 

(๑) กำรปรับปรุงโครงสร้ำง บทบำท ภำรกิจของหน่วยงำนภำครัฐ ใหมี้ขนำดท่ี
เหมำะสม 

(๒) กำรวำงระบบบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร 
(๓) กำรพฒันำระบบบริหำรจดักำรก ำลงัคนและพฒันำบุคลำกรภำครัฐ 
(๔) กำรต่อตำ้นกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(๕) กำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆใหท้นัสมยั เป็นธรรมและเป็นสำกล 
(๖) กำรพฒันำระบบกำรให้บริกำรประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(๗) กำรปรับปรุงกำรบริหำรจดักำรรำยไดแ้ละรำยจ่ำยของภำครัฐ 
 

๒.๔ กลไกการขับเคล่ือนกระบวนการพฒันา 
ยทุธศำสตร์ชำติจะเป็นแผนแม่บทหลกัในกำรพฒันำประเทศเพื่อใหส่้วนรำชกำรและหน่วยงำน

ต่ำงๆ ใชเ้ป็นแนวทำงในกำรจดัทำแผนยทุธศำสตร์กำรพฒันำประเทศในดำ้นต่ำงๆ อำทิ แผนพฒันำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ แผนเฉพำะดำ้นต่ำงๆ เช่น ดำ้นควำมมัน่คง เศรษฐกิจ กำรศึกษำ ศิลปวฒันธรรม ฯลฯ แผนปฏิบติั
กำรในระดบักระทรวงและในระดบัพื้นท่ี ใหมี้ควำมสอดคลอ้งกนัตำมหว้งเวลำนอกจำกน้ียทุธศำสตร์ชำติจะใช้
เป็นกรอบในกำรจดัสรรงบประมำณและทรัพยำกรอ่ืนๆ ของประเทศ เพื่อขบัเคล่ือนกำรพฒันำอยำ่งมีเอกภำพให้
บรรลุเป้ำหมำย โดยจะตอ้งอำศยักำรประสำนควำมร่วมมือจำกหลำยภำคส่วน ภำยใตร้ะบบประชำรัฐ คือ ควำม
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ร่วมมือของภำครัฐภำคเอกชน ภำคประชำชนและประชำสังคม ทั้งน้ี รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทยจะไดมี้
กำรก ำหนดเก่ียวกบับทบำทของยทุธศำสตร์ชำติและแนวทำงในกำรนำยทุธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบติั เพื่อท่ีส่วน
รำชกำรและหน่วยงำนต่ำงๆ จะสำมำรถขบัเคล่ือนกำรพฒันำไดอ้ยำ่งต่อเน่ืองและบูรณำกำร 

๒.๕ ปัจจัยความสาเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวสิัยทศัน์ระยะยำวท่ีชดัเจน มีกำรกำหนด

เป้ำหมำยและภำพในอนำคตของประเทศท่ีชดัเจนและเป็นท่ีเขำ้ใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจำ้ของร่วมกนัสำมำรถ
ถ่ำยทอดเป้ำหมำยของยทุธศำสตร์ชำติ สู่เป้ำหมำยเฉพำะดำ้นต่ำงๆ ตำมระยะเวลำเป็นช่วงๆ ของหน่วยงำนปฏิบติั
ได ้และมีกำรกำหนดตวัช้ีวดัท่ีสำมำรถวดัผลสัมฤทธ์ิได ้

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมำยรองรับ มีกลไกเช่ือมโยงกบัแผนพฒันำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติและแผนในระดบัต่ำงๆ เพื่อใหส่้วนรำชกำรนำยทุธศำสตร์ชำติไปปฏิบติั รวมทั้งกรอบกฎหมำย
ดำ้นกำรจดัสรรงบประมำณ ใหส้ำมำรถระดมทรัพยำกรเพื่อผลกัดนัขบัเคล่ือนกำรดำเนินกำรตำมยทุธศำสตร์ชำติ
อยำ่งมีบูรณำกำร และกรอบกฎหมำยท่ีจะกำหนดใหก้ำรดำเนินกำรตำมยทุธศำสตร์ชำติมีควำมต่อเน่ือง รวมทั้งมี
ระบบกำรติดตำมและประเมินผลอยำ่งเป็นระบบในทุกระดบั 

๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกท่ีสอดรับ/สอดคลอ้งตั้งแต่ระดบักำรจดัทำ
ยทุธศำสตร์ กำรน ำไปสู่กำรปฏิบติั และกำรติดตำมประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในกำรก ำกบัดูแล บริหำรจดักำรและ
กำรขบัเคล่ือนยทุธศำสตร์ชำติสู่กำรปฏิบติัอยำ่งมีประสิทธิภำพและหน่วยงำนปฏิบติัจะตอ้งมีควำมเขำ้ใจ สำมำรถ
ก ำหนดแผนงำนโครงกำรให้สอดคลอ้งกบัเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไวใ้นยทุธศำสตร์ชำติ 

 

๑.๒ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ 

เน่ืองดว้ยในกำรจดัท ำแผนพฒันำสำมปีขององคก์ำรปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น  จะตอ้งสอดคลอ้ง
กบัแผนยทุธศำสตร์พฒันำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  โดยแผนยทุธศำสตร์กำรพฒันำจะตอ้งสอดคลอ้งกบั
แผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  แต่ทั้งน้ี  แผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบบัท่ี ๑๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ไดส้ิ้นสุดลงและกำรจดัท ำแผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบบัท่ี  ๑๒  อยูร่ะหวำ่ง
กำรด ำเนินกำรและยงัไม่ประกำศใช ้แต่ไดก้ ำหนดทิศทำงของแผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบบัท่ี ๑๒  
เอำไวแ้ลว้ดงันั้น  เพื่อใหก้ำรจดัท ำแผนพฒันำสำมปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ของเทศบำลต ำบลบำ้นเหล่ือม   มี
ควำมสอดคลอ้งกบัทิศทำงแผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบบัท่ี ๑๒ เทศบำล จึงไดน้ ำทิศทำงของ
แผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติดงักล่ำวมำประกอบในกำรจดัท ำแผนพฒันำสำมปีใหเ้หมำะสมกบั
สภำวกำรณ์ของเทศบำล  ซ่ึงทิศทำงของแผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบบัท่ี ๑๒ มีรำยละเอียดดงัน้ี  

 

 

 

 

๑. กรอบแนวคิดและหลกัการ 
ในช่วงของแผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบบัท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทย

จะยงัคงประสบสภำวะแวดลอ้มและบริบทของกำรเปล่ียนแปลงต่ำงๆ ท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมเส่ียงทั้งจำกภำยในและ
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ภำยนอกประเทศ อำทิ กระแสกำรเปิดเศรษฐกิจเสรี ควำมทำ้ทำยของเทคโนโลยใีหม่ๆ กำรเขำ้สู่สังคมผูสู้งอำย ุกำร
เกิดภยัธรรมชำติท่ีรุนแรง ประกอบกบัสภำวกำรณ์ดำ้นต่ำงๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดลอ้มของประเทศในปัจจุบนัท่ียงัคงประสบปัญหำในหลำยดำ้น เช่น ปัญหำผลิตภำพกำรผลิตควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขนั คุณภำพกำรศึกษำ ควำมเหล่ือมล ้ำทำงสังคม เป็นตน้ ท ำใหก้ำรพฒันำในช่วงแผนพฒันำฯ ฉบบัท่ี 
๑๒ จึงจ ำเป็นตอ้งยดึกรอบแนวคิดและหลกักำรในกำรวำงแผนท่ีส ำคญั ดงัน้ี  

(๑) กำรนอ้มนำ้และประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนยก์ลำงของกำรพฒันำอยำ่งมีส่วนร่วม  
(๓) กำรสนบัสนุนและส่งเสริมแนวคิดกำรปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) กำรพฒันำสู่ควำมมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื สังคมอยูร่่วมกนัอยำ่งมีควำมสุข 

 

๒. สถานะของประเทศ 

๒.๑ ด้านเศรษฐกจิ 
๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพฒันาฯ ฉบับที ่ ๑๑ เร่ิมแสดงให้เห็นถึงข้อจากดัในการขยายตัวทาง

เศรษฐกจิ แมว้ำ่เศรษฐกิจของไทยในระยะท่ีผำ่นมำ (ยกเวน้ช่วงวกิฤตกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะ
ขยำยตวัไดดี้เฉล่ียประมำณร้อยละ ๕ ต่อปี จนทำ้ใหร้ำยไดป้ระชำชำติต่อหวั (GNP Per Capita) ในปี 
๒๕๕๗ มำอยูท่ี่ประมำณ ๑๙๖,๒๔๐ บำท หรือประมำณ ๖,๐๔๑ ดอลลำร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซ่ึงทำ้ใหป้ระเทศไทย
ไดข้ยบัฐำนะข้ึนมำเป็นประเทศรำยไดป้ำนกลำงขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ใน
ระยะ ๘ ปีท่ีผำ่นมำกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจชะลอตวัลงและมีควำมผนัผวน โดยขยำยตวัเฉล่ียเพียงร้อยละ ๓.๒ 
ชะลอจำกร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพฒันำฯ ฉบบัท่ี ๙ ซ่ึงต ่ำกวำ่ศกัยภำพของระบบเศรษฐกิจและต ่ำกวำ่ระดบัท่ีจะ
ท ำใหป้ระเทศไทยหลุดจำกกบัดกัประเทศรำยไดป้ำนกลำงในระยะเวลำอนัควร โดยสำเหตุท่ีส ำคญัประกำรหน่ึง
มำจำกกำรชะลอตวัของกำรลงทุนโดยรวมอยำ่งต่อเน่ือง ดงัจะเห็นไดจ้ำก สัดส่วนกำรลงทุนรวมต่อผลิตภณัฑม์วล
รวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจำกร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – 

๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจำกน้ี เม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภำค จะพบวำ่
อตัรำกำรขยำยตวัของกำรลงทุนของไทยโดยเฉล่ียในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยูท่ี่ประมำณร้อยละ ๔.๙ ต ่ำกวำ่
สิงคโปร์และมำเลเซียซ่ึงมี 

ระดบักำรพฒันำท่ีสูงกวำ่ไทย 
๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลติสู่ประเทศรายได้ปานกลางข้ันสูง แต่ความสามารถในการ

แข่งขันเร่ิมลดลง โครงสร้ำงกำรผลิตของไทยไดเ้ปล่ียนผำ่นจำกภำคเกษตรไปสู่ภำคอุตสำหกรรมและบริกำรมำก
ข้ึน (สัดส่วนของภำคเกษตร อุตสำหกรรม และบริกำรในปี ๒๕๕๓ ท่ีระดบัร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็น
ร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตำมลำ้ดบั) โดยภำคอุตสำหกรรมไดมี้กำรสั่งสมองคค์วำมรู้และ
เทคโนโลยอียำ่งต่อเน่ือง ทำ้ใหมี้กำรพฒันำจำกอุตสำหกรรมขั้นปฐมภำยใตก้ำรบริหำรจดักำรของเงินทุนต่ำงชำติ
มำเป็นอุตสำหกรรมพื้นฐำน (Supporting Industry) และอุตสำหกรรมท่ีมีเทคโนโลยสูีงข้ึนภำยใต้
เครือข่ำยของบริษทัแม่ในต่ำงชำติและของนกัลงทุนไทยท่ีมีสัดส่วนสูงข้ึน จนประเทศไทยกลำยเป็นประเทศ
รำยไดป้ำนกลำงขั้นสูง ขณะเดียวกนัก็มีกำรเคล่ือนยำ้ยแรงงำนจำกภำคเกษตรไปยงัภำคอุตสำหกรรมและบริกำรท่ี
มีประสิทธิภำพกำรผลิตสูงกวำ่ ท ำใหผ้ลิตภำพแรงงำนในระยะท่ีผำ่นมำยงัเพิ่มในระดบัท่ีน่ำพอใจแต่กำรชะลอตวั
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ของก ำลงัแรงงำนและกำรเพิ่มผลิตภำพกำรผลิตของก ำลงัแรงงำนเป็นไปอยำ่งล่ำชำ้ ประกอบกบัผลิตภำพกำรผลิต
ของปัจจยักำรผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ท่ีลดลงทำ้ใหค้วำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัระหวำ่งประเทศในระยะหลงัลดลงซ่ึงสะทอ้นมำท่ีปริมำณกำรส่งออกรวมขยำยตวัชำ้ลงจำกร้อยละ ๙.๗ 
ต่อปีในช่วงแผนพฒันำฯ ฉบบัท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉล่ียร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพฒันำฯ 
ฉบบัท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

 

๒.๑.๓ ผลติภาพการผลติของปัจจัยการผลติรวม (TFP) ยงัคงอยู่ในระดับต ่าท าให้ขาดพลงัใน
การขับเคล่ือนการขยายตัวทางเศรษฐกจิให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซ่ึงตอ้งอำศยักำรผลิตท่ีมี
เทคโนโลยแีละนวตักรรมกำรผลิตท่ีเป็นของตนเองมำกข้ึน แมว้ำ่กำรขยำยตวัของผลิตภำพกำรผลิตรวมในช่วง
ก่อนแผนพฒันำฯ ฉบบัท่ี ๑๐ จะอยูใ่นระดบัท่ีน่ำพอใจก็ตำม แต่มีแนวโนม้ลดลงในระยะ ๘ ปี ท่ีผำ่นมำ และยงัมี
ควำมล่ำชำ้เม่ือเทียบกบัประเทศท่ีเร่ิมพฒันำประเทศในช่วงเวลำเดียวกนัและสำมำรถยกระดบักำรพฒันำประเทศ
เขำ้สู่กำรเป็นประเทศรำยไดสู้งในช่วงก่อนหนำ้ ทั้งน้ีกำรขยำยตวัของผลิตภำพกำรผลิตรวม ลดลงจำกร้อยละ 
๓.๓๒ ในช่วงแผนพฒันำฯ ฉบบัท่ี ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงคร่ึงแรกของแผนพฒันำฯ ฉบบัท่ี ๑๑ ทำ้ให้
ประเทศไทยจำ้เป็นตอ้งให้ควำมส ำคญักบักำรพฒันำเทคโนโลยแีละนวตักรรมกำรผลิตเพิ่มกำรลงทุนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพของระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มแรงขบัเคล่ือนจำกผลิตภำพกำรผลิตของปัจจยัแรงงำน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกจิจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไข
ปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเง่ือนไขในระบบเศรษฐกจิโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการ
เศรษฐกจิในอนาคต แมว้ำ่เศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองคร้ังในปี ๒๕๒๔ 
และ ๒๕๔๐ แต่กำรใหค้วำมส ำคญักบักำรรักษำวนิยัทำงกำรเงินและกำรคลงัทำ้ใหเ้สถียรภำพของเศรษฐกิจไทยอยู่
ในเกณฑท่ี์แขง็แกร่ง โดยเฉพำะเม่ือเทียบกบัประเทศท่ีมีระดบักำรพฒันำในระดบัใกลเ้คียงกนัอยำ่งไรก็ตำม 
เสถียรภำพทำงเศรษฐกิจซ่ึงเป็นจุดแขง็ของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออำ้นวยต่อกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจมำอยำ่ง
ต่อเน่ืองเร่ิมมีสัญญำณท่ีจะเป็นขอ้จำ้กดัต่อกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจในระยะยำวมำกข้ึน โดยเฉพำะหน้ีสำธำรณะ
ซ่ึงเพิ่มข้ึนจำกเฉล่ียร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพฒันำฯ ฉบบัท่ี ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของ
แผนพฒันำฯ ฉบบัท่ี ๑๑ ช้ีใหเ้ห็นวำ่แมจ้ะอยูภ่ำยใตก้รอบวนิยัทำงกำรคลงัแต่มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนจำกผลของกำร
ด ำเนินมำตรกำรกระตุน้เศรษฐกิจระยะสั้นในระยะท่ีผำ่นมำและจะเป็นขอ้จำ้กดัต่อกำรใชม้ำตรกำรทำงกำรคลงัใน
กำรกระตุน้เศรษฐกิจและกำรพฒันำศกัยภำพกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๒.๑.๕ อนัดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึน้ไม่มากนัก เน่ืองจำก
ต่ำงประเทศมีพลงักำรขบัเคล่ือนมำกกวำ่ไทย และประเทศไทยอยูใ่นสถำนกำรณ์กำรแข่งขนัท่ีอยูต่รงกลำงระหวำ่ง
ประเทศท่ีมีควำมไดเ้ปรียบดำ้นตน้ทุนแรงงำนและกำรผลิต และประเทศท่ีมีควำมกำ้วหนำ้และควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขนัทำงนวตักรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค ์โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic 

Forum) ไดจ้ดัอนัดบัควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของประเทศไทยเป็นอนัดบัท่ี ๓๑ จำก ๑๔๔ ประเทศ และใน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for Management Development) ได้
จดัอนัดบัไวท่ี้ ๓๐ จำก ๖๑ ประเทศชั้นนำ้ ในขณะท่ีผลกำรวจิยัประเทศท่ีมีควำมสะดวกในกำรเขำ้ไปประกอบ
ธุรกิจประจำ้ปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕  ซ่ึงด ำเนินกำรโดยธนำคำรโลกนั้น
ประเทศไทยไดรั้บกำรจดัให้อยูใ่นอนัดบัท่ี ๒๖ จำก ๑๘๙ ประเทศทัว่โลก  
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๒.๑.๖ สถานการณ์การพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี วจัิย และนวตักรรมของประเทศได้รับการ
ยกระดับดีขึน้จำกกำรผนึกก ำลงัของหน่วยงำนดำ้นวทิยำศำสตร์ เทคโนโลย ี วจิยั และนวตักรรม และเช่ือมโยงให้
เกิดควำมมัน่ใจของภำคธุรกิจเอกชน แต่ยงัคงอยูใ่นระดบัต ่ำเม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มประเทศท่ีมีรำยไดสู้ง โดยในปี 
๒๕๕๗ อนัดบัควำมพร้อมดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงวทิยำศำสตร์อยูท่ี่ ๔๗ และดำ้นเทคโนโลยท่ีี ๔๔ จำก ๖๑ 
ประเทศท่ีจดัอนัดบัโดย IMD ลดลงเม่ือเทียบกบัอนัดบัท่ี ๓๗ และ ๔๓ ตำมล ำดบัในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วง
ระยะเวลำ ๑๔ ปีท่ีผำ่นมำ (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่ำเฉล่ียกำรลงทุนดำ้นกำรวจิยัและพฒันำต่อ GDP ยงัคงอยูใ่น
ระดบัร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ขอ้มูลล่ำสุด) ประเทศไทยมีกำรลงทุนดำ้นกำรวิจยัและพฒันำ
เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นกำรลงทุนวจิยัและพฒันำจำกภำครัฐประมำณร้อยละ ๕๓ และจำก
ภำคเอกชนประมำณร้อยละ ๔๗ ขณะท่ีประเทศท่ีพฒันำแลว้ เช่น เกำหลีใต ้ ญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกำ ออสเตรเลีย มี
ค่ำใชจ่้ำยเพื่อกำรวิจยัและพฒันำอยูท่ี่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ 
ตำมล ำดบั 

 

ขณะเดียวกนับุคลำกรดำ้นกำรวจิยัและพฒันำของประเทศยงัมีจำ้นวนไม่เพียงพอต่อกำรส่งเสริม
กำรพฒันำวทิยำศำสตร์ เทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรมในระดบักำ้วหนำ้ โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลำกรดำ้นกำรวิจยั
และพฒันำมีจำ้นวน ๑๑ คนต่อประชำกร ๑๐,๐๐๐ คน ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศพฒันำแลว้ ส่วนใหญ่จะอยูท่ี่
ระดบั ๒๐-๓๐ คนต่อประชำกร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพืน้ฐานยงัคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบดว้ยรูปแบบ
กำรขนส่งยงัไม่สำมำรถปรับเปล่ียนจำกทำงถนนเป็นทำงนำ้และทำงรำงไดต้ำมเป้ำหมำยและยงัขำดกำรพฒันำ
คุณภำพกำรใหบ้ริกำร กำรบริหำรจดักำรกิจกำรประปำยงัขำดเอกภำพ กำรใหบ้ริกำรนำ้ประปำยงักระจุกในเขต
นครหลวงและเขตเมืองหลกัในภูมิภำค และมีแหล่งนำ้ดิบไม่เพียงพอ กำรใหบ้ริกำร ICT ยงัไม่ทัว่ถึงกระจุกตวั
อยูใ่นเมือง และมีรำคำค่อนขำ้งสูง ประสิทธิภำพกำรใชพ้ลงังำนของประเทศมีแนวโนม้ลดลงเล็กนอ้ยและยงัคง
เผชิญกบัควำมเส่ียงดำ้นควำมมัน่คงทั้งในระยะสั้นและระยะยำว นอกจำกนั้น กำรส่งเสริมกำรวจิยัและพฒันำ
เทคโนโลยแีละกำรพฒันำนวตักรรมดำ้นพลงังำนและ ICT อยูใ่นระดบัต ่ำและมีขอ้จำ้กดั ยงัไม่สำมำรถพฒันำ
ต่อยอดในเชิงพำณิชยไ์ดอ้ยำ่งเป็นรูปธรรมนอกจำกน้ี ดำ้นบุคลำกรและกำรบริหำรจดักำร รวมทั้งกฎหมำยท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรจดักำรดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำนยงัขำดประสิทธิภำพ โดยเฉพำะกำรคุม้ครองทรัพยสิ์นทำง
ปัญญำ กำรท ำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กำรรักษำควำมปลอดภยั และขอ้จำ้กดัต่อกำรทำ้ธุรกิจใหม่และกำรประกอบ
กิจกำรในต่ำงประเทศ ตลอดจนบุคลำกรดำ้นโลจิสติกส์ยงัขำดควำมรู้และทกัษะเฉพำะดำ้นท่ีตรงต่อควำมตอ้งกำร
ของอุตสำหกรรม เช่น ควำมรู้ดำ้นภำษำ ควำมรู้ดำ้นเทคโนโลย ีและควำมรู้ในกำรด ำเนินธุรกิจต่ำงประเทศ เป็นตน้ 

 

๒.๒ ด้านสังคม 

๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลีย่นแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวยั แต่ยงัคงมีปัญหาทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เน่ืองจำกปัจจยัหลกัๆ ไดแ้ก่ 

(๑) ประชากรวยัเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพฒันาการไม่สมวยัและการ
ตั้งครรภ์ในกลุ่มวยัรุ่นทีม่ีแนวโน้มเพิม่ขึน้ อตัรำกำรเจริญพนัธ์ุรวมลดลงจำก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ 
เป็น ๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคำดวำ่ในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  
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(๒) กาลงัแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจเนอ
เรช่ัน Y (Gen Y)* ขณะทีผ่ลติภาพแรงงานยังเพิ่มขึน้ช้า ซ่ึงจะเป็นข้อจากดัต่อการพฒันาในระยะต่อไป 

ก ำลงัแรงงำนของไทยมีจำ้นวน ๓๘.๙ ลำ้นคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเร่ิมลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ 
และร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะท่ีผลิตภำพแรงงำนเฉล่ียเพิ่มข้ึนร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีท่ีผำ่นมำ (ปี 
๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยงัต ่ำกวำ่ประเทศเพื่อนบำ้น เช่น มำเลเซีย ๑ เท่ำตวั และสิงคโปร์ ๕ เท่ำตวั และก ำลงั
แรงงำนกวำ่ร้อยละ ๖๕.๑ มีกำรศึกษำระดบัมธัยมตน้และต ่ำกวำ่ นอกจำกน้ี ก ำลงัแรงงำนกลุ่มเจเนอเรชัน่วำย ซ่ึงมี
จ ำนวนร้อยละ ๒๗ ของประชำกรในปี ๒๕๕๓ มีลกัษณะควำมเป็นปัจเจกสูง ไม่ใหค้วำมส ำคญักบักำรมีครอบครัว 
ส่งผลต่อรูปแบบกำรประกอบอำชีพและอตัรำกำรเจริญพนัธ์ุรวมของประเทศในอนำคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวยักลางและวยัปลายมีแนวโน้มเพิม่สูงขึน้ สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่าย
ด้านสุขภาพทีเ่พิม่มากขึน้ ขณะทีผู้่สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพยีงพอในการยังชีพ ผูสู้งอำยมีุแนวโนม้
เพิ่มข้ึนจำก ๑๐.๓ ลำ้นคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ลำ้นคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ กำร
เพิ่มข้ึนของผูสู้งอำยวุยักลำงและวยัปลำยจะส่งผลต่อภำระค่ำใชจ่้ำยในกำรดูแลท่ีเพิ่มสูงข้ึน แมผู้สู้งอำยมีุส่วนร่วม
ในก ำลงัแรงงำนเพิ่มข้ึน แต่มีรำยไดไ้ม่เพียงพอกบัค่ำใชจ่้ำย เน่ืองจำกมีกำรออมนอ้ย และแหล่งรำยไดห้ลกัร้อยละ 
๗๘.๕ ของรำยไดท้ั้งหมดมำจำกกำรเก้ือหนุนของบุตร  

 

 

 

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลีย่มีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากขึน้ อตัรำกำรเจริญพนัธ์ุท่ีลดลงส่งผลใหข้นำดครัวเรือนโดยเฉล่ียลดจำก ๓.๖ คน ในปี 
๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหวง่กลำงมีกำรขยำยตวัมำก
ท่ีสุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลใหค้วำมสัมพนัธ์ทำงสังคมและครอบครัวเปล่ียนแปลงไปท ำใหค้รอบครัว
เส่ียงต่อกำรล่มสลำย 

๒.๒.๓ คนไทยยงัมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดย
คนไทยมีอำยคุำดเฉล่ียสูงข้ึน อำยคุำดเฉล่ียเม่ือแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชำย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ 
ปี แต่เสียชีวติก่อนวยัอนัควรจำกโรคและกำรบำดเจบ็ เน่ืองจำกโรคไม่ติดต่อและอุบติัเหตุ อยำ่งไรก็ตำม คนไทย
ไดรั้บโอกำสทำงกำรศึกษำสูงข้ึน จำ้นวนปีกำรศึกษำเฉล่ียของประชำกรวยัแรงงำนอำย ุ ๑๕.๕๙ ปี เพิ่มข้ึนอยำ่ง
ต่อเน่ือง โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีกำรศึกษำเฉล่ีย ๘.๙ ปี ขณะท่ีคุณภำพกำรศึกษำอยูใ่นระดบัต ่ำ สะทอ้นได้
จำกคะแนนผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนกัเรียนขั้นพื้นฐำน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่ำเฉล่ียต ่ำกวำ่ร้อยละ 
๕๐ นอกจำกน้ี คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหำดำ้นคุณธรรมจริยธรรม โดยผลกำรวิจยัและกำรส ำรวจต่ำงๆ พบวำ่ปัญหำ
ส ำคญัท่ีสุด คือ ควำมซ่ือสัตยสุ์จริต และกำรทุจริตคอร์รัปชนั โดยเห็นวำ่ตอ้งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยงัคงมีความเหล่ือมล า้ของการกระจาย
รายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอยำ่งต่อเน่ืองจำกร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ควำม
ยำกจนยงักระจุกตวัหนำแน่นในภำคตะวนัเฉียงเหนือและภำคเหนือ ขณะท่ีควำมเหล่ือมลำ้ดำ้นรำยไดมี้แนวโนม้ดี
ข้ึนเล็กนอ้ย ค่ำสัมประสิทธ์ิควำมไม่เสมอภำค (Gini Coefficient) ดำ้นรำยไดล้ดลงจำก ๐.๔๘๔ ในปี 

   41 
 



                                                                                                       

จดัท ำโดย งำนนโยบำยและแผน ส ำนกัปลดัเทศบำล   

 

๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อยำ่งไรก็ตำมควำมแตกต่ำงของรำยไดร้ะหวำ่งกลุ่มคนรวยท่ีสุดกบักลุ่มคน
จนท่ีสุดแตกต่ำงกนัถึง ๓๔.๙ เท่ำ ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยท่ีสุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรำยไดสู้งถึงร้อยละ 
๓๖.๘ ของรำยไดท้ั้งหมด ขณะท่ีกลุ่มคนจนท่ีสุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรำยไดเ้พียงร้อยละ ๑.๑ สำเหตุพื้นฐำนท่ี
ส ำคญัจำกโครงสร้ำงเศรษฐกิจท่ีไม่สมดุล ส่งผลใหก้ำรกระจำยประโยชน์ของกำรพฒันำไปยงักลุ่มคนต่ำงๆ ใน
สังคมไม่ทัว่ถึง* ประชำกรท่ีเกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

 

๒.๒.๕ ความเหล่ือมล้าระหว่างกลุ่มคนยงัคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อนัเน่ืองมำจำก 
(๑) ความเหล่ือมล้าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองทีด่ินยงัคงกระจุกตัว

อยู่ในกลุ่มคนเพยีงส่วนน้อย โดยเฉพำะอยำ่งยิง่กำรถือครองท่ีดินโดยกลุ่มผูถื้อครองท่ีดินร้อยละ ๒๐ มีกำรถือ
ครองท่ีดินมำกท่ีสุด มีสัดส่วนกำรถือครองท่ีดินสูงกวำ่กลุ่มผูถื้อครองท่ีดินร้อยละ ๒๐ ท่ีมีกำรถือครองท่ีดินนอ้ย
ท่ีสุด ๓๒๕.๗ เท่ำ เน่ืองจำกปัญหำกรรมสิทธ์ิท่ีดิน และกำรขำดประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำรท่ีดินวำ่งเปล่ำ
ของภำครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยงัเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรียงัมีความแตกต่างกนัตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค 
มีปัจจยัหลกัมำจำกปัญหำเร่ืองค่ำครองชีพและกำรเดินทำงไปศึกษำ โดยกลุ่มประชำกรร้อยละ ๑๐ ท่ีมีฐำนะควำม
เป็นอยูดี่ท่ีสุด มีโอกำสเขำ้ถึงกำรศึกษำระดบัปริญญำตรีมำกกวำ่กลุ่มประชำกรร้อยละ ๑๐ ท่ีมีฐำนะควำมเป็นอยู่
ดอ้ยท่ีสุดประมำณ ๑๙.๑ เท่ำ นกัศึกษำในเขตเมืองมีโอกำสสูงกวำ่นกัศึกษำในเขตชนบทประมำณ ๒.๒ เท่ำ 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหล่ือมล้ากนัระหว่างภูมิภาค 
โดยเฉพำะกำรกระจำยทรัพยำกรทำงกำรแพทยแ์ละสำธำรณสุข อำทิ จำกกำรส ำรวจทรัพยำกรสำธำรณสุขในปี 
๒๕๕๖ พบวำ่ อตัรำส่วนแพทยต่์อประชำกรระหวำ่งกรุงเทพฯ และภำคตะวนัออกเฉียงเหนือต่ำงกนัถึง ๓.๖ เท่ำ 

 

 

 

(๔) ความเหล่ือมล า้การเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงำนอิสระเขำ้ถึง
กำรคุม้ครองมำกข้ึน จำกกำรเขำ้ถึงกำรประกนัตนตำมมำตรำ ๕๐ ท่ีเพิ่มข้ึนจำก ๑.๒๙ ลำ้นคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น 
๒.๔๗๑ ลำ้นคน ในปี ๒๕๕๗ ท ำใหแ้รงงำนในระบบมีสัดส่วนเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อยำ่งไร
ก็ตำม แรงงำนในระบบไดรั้บค่ำจำ้งเฉล่ียสูงกวำ่แรงงำนนอกระบบประมำณ ๒.๑ เท่ำ ในปี ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหล่ือมล า้ด้านกระบวนการยุติธรรม เน่ืองจำกประชำชนไม่เขำ้ใจกฎหมำย 
เขำ้ไม่ถึงกระบวนกำรยติุธรรม และหน่วยงำนในกระบวนกำรยติุธรรมขำดกำรบูรณำกำรในกำรท ำงำน นอกจำกน้ี 
ผูมี้รำยไดน้อ้ยมกัไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรม ไม่สำมำรถต่อสู้คดีจำกกำรท่ีไม่สำมำรถรับภำระค่ำใชจ่้ำยใน
กระบวนกำรยติุธรรมและตอ้งใชร้ะยะเวลำยำวนำน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึน้ จำกกำรท่ีคนไทยกวำ่ร้อยละ ๙๙.๙ ไดรั้บควำม
คุม้ครองทำงดำ้นสุขภำพ โดยอยูภ่ำยใตร้ะบบประกนัสุขภำพถว้นหนำ้ร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกนัสังคมร้อยละ  
๑๖.๗ และระบบสวสัดิกำรรักษำพยำบำลขำ้รำชกำร/รัฐวสิำหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะท่ี กลุ่มผูด้อ้ยโอกำสมี
หลกัประกนัทำงรำยไดม้ัน่คงข้ึนและมีควำมครอบคลุมมำกข้ึน โดยในปี ๒๕๕๘ ผูสู้งอำยไุดรั้บกำรสงเครำะห์เบ้ีย
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ยงัชีพเพิ่มข้ึนเป็นแบบขั้นบนัไดตำมช่วงอำยุ ๘.๓ ลำ้นคน จำกผูสู้งอำยทุั้งประเทศ ๑๐.๔ ลำ้นคน ส่วนผูพ้ิกำร
ไดรั้บเบ้ียยงัชีพเพิ่มข้ึนเป็น ๘๐๐ บำท ครอบคลุมผูพ้ิกำรร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กดอ้ยโอกำสท่ี
อยูใ่นครอบครัวยำกจนใหไ้ดรั้บกำรเล้ียงดูท่ีมีคุณภำพภำยใตโ้ครงกำรอุดหนุนเพื่อกำรเล้ียงดูเด็กแรกเกิดอยำ่งไรก็
ตำม สวสัดิกำรดำ้นท่ีอยูอ่ำศยัยงัไม่ครอบคุลมกลุ่มผูมี้รำยไดน้อ้ยและผูย้ำกไร้ แมว้ำ่รัฐจดัสวสัดิกำรดำ้นท่ีอยูอ่ำศยั
ภำยใตโ้ครงกำรต่ำงๆ แต่ปัจจุบนักลุ่มผูมี้รำยไดน้อ้ยและรำยไดป้ำนกลำงยงัไม่มีกรรมสิทธ์ิในท่ีอยูอ่ำศยัถึง 
๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อยำ่งไรก็ตำม รัฐเร่ิมใหค้วำมส ำคญักบักำรพฒันำท่ีอยูอ่ำศยัแก่ผูสู้งอำยโุดยเฉพำะผูท่ี้มี
รำยไดน้อ้ยและผูย้ำกไร้ 

๒.๒.๗ วฒันธรรมอันดีงามของไทยเร่ิมเส่ือมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วฒันธรรมมากขึน้ อำทิ กำรใหคุ้ณค่ำกบัควำมสนุกสนำน และควำมสะดวกสบำย ละเลยเร่ืองวนิยั มีควำมเห็นแก่
ตวั ไม่รู้จกัเสียสละ ไม่เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ และขำดควำมรับผดิชอบ นอกจำกน้ียงัมีแนวโนม้กำรเป็นสังคมพหุ
วฒันธรรม โดยเฉพำะกำรเขำ้มำของแรงงำนต่ำงชำติท่ีก่อใหเ้กิดกำรนำ้เอำวฒันธรรมตน้ทำงผสมผสำนกบั
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มทีด่ีขึน้ ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึน้ โดยมีกระบวนกำรจดัทำ้แผนชุมชนท่ีครอบคลุมทุกพื้นท่ี และบูรณำกำร
เป็นแผนต ำบลเพื่อเช่ือมโยงกบัแผนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แผนพฒันำอ ำเภอ และแผนพฒันำจงัหวดั
เพื่อใหไ้ดรั้บกำรสนบัสนุนทั้งในดำ้นองคค์วำมรู้ และงบประมำณในกิจกรรมท่ีเกินควำมสำมำรถของชุมชน มีกำร
รวมกลุ่มทำ้กิจกรรมทั้งดำ้นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้มและเช่ือมโยงเป็นเครือข่ำยเพิ่มข้ึนจำก ๑๔๒,๖๓๒ แห่ง
ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอำชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ของ
องคก์รทั้งหมด และองคก์รกำรเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกนัส่งผลให้เกดิความขัดแย้งในสังคม ในช่วง
ระยะเวลำกวำ่ ๑๐ ปีท่ีผำ่นมำ ควำมขดัแยง้ในเชิงควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองของกลุ่มต่ำงๆ ท่ีมีควำมรุนแรงมำกข้ึน 
น ำไปสู่ควำมสูญเสียต่อชีวิต ทรัพยสิ์น และส่งผลกระทบสภำพจิตใจของประชำชนทั้งทำงตรงและทำงออ้ม 

 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกดิความเส่ือม
โทรมอย่างต่อเน่ืองและเกดิปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึน้ 

(๑) พืน้ทีป่่าไม้ลดลง เน่ืองจำกจำ้นวนประชำกรท่ีเพิ่มมำกข้ึน ทำ้ใหค้วำมตอ้งกำรใช้
ท่ีดินเพื่อกำรผลิตทำงกำรเกษตร กำรอยูอ่ำศยั และกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพิ่มมำกข้ึนตำมไปดว้ย พื้นท่ีป่ำไม้
จึงถูกบุกรุกทำ้ลำยมำกข้ึน โดยพื้นท่ีป่ำไมล้ดลงจำก ๑๗๑.๐๒ ลำ้นไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพื้นท่ีทั้งหมดของ
ประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ลำ้นไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

 

(๒) ทรัพยากรดินเส่ือมโทรม ทาให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยำกร
ดินและท่ีดินมีปัญหำควำมเส่ือมโทรมของดินจำกกำรใชป้ระโยชน์ท่ีไม่ถูกตอ้งตำมหลกัวชิำกำร ดินเกษตรกรรม
เส่ือมคุณภำพ กำรชะลำ้งพงัทลำยของดิน นอกจำกน้ี ยงัมีปัญหำพื้นท่ีสูงชนัหรือพื้นท่ีภูเขำ ซ่ึงมีขอ้จำ้กดัในกำรนำ้
ไปใชป้ระโยชน์ กำรใชท้รัพยำกรท่ีดินของประเทศยงัไม่มีประสิทธิภำพและขำดกำรบูรณำกำรของหน่วยงำนท่ี
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เก่ียวขอ้ง กำรบริหำรจดักำรท่ีดินมีปัญหำควำมไม่เป็นธรรมและกำรกระจำยสิทธิกำรถือครองท่ีดิน ควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพก ำลงัตกอยูภ่ำยใตภ้ำวะถูกคุกคำม โดยมีสำเหตุมำจำกกำรสูญเสียระบบนิเวศป่ำไมอ้ยำ่ง
ต่อเน่ืองเป็นเวลำนำน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝ่ังถูกทาลาย และมีกำรเปล่ียนสภำพไปใช้
ประโยชน์อ่ืนๆ จำ้นวนมำก เช่น กำรเพำะเล้ียงชำยฝ่ัง โดยเฉพำะกำรทำ้นำกุง้ กำรขยำยตวัของเมืองและ
อุตสำหกรรม ทำ้ใหพ้ื้นท่ีป่ำชำยเลนลดลงจำกปี ๒๕๐๔ ท่ีมีพื้นท่ีป่ำชำยเลนกวำ่ ๒.๓ ลำ้นไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ลำ้น
ไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นกำรลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ทำ้ใหรั้ฐเร่ิมมีนโยบำยปกป้องป่ำชำยเลนอยำ่งจริงจงั โดยไม่
อนุญำตกำรต่อสัมปทำนบตัรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และหำ้มกำรใชป้ระโยชน์อ่ืนๆ อยำ่งไรก็ตำม ในระหวำ่งปี 
๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบวำ่ ป่ำชำยเลนมีสภำพดีข้ึน ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมำณเพียง ๑.๖๑ ลำ้นตนั 
ลดลงจำกปี ๒๕๔๙ ท่ีมีปริมำณ ๒.๔๒ ลำ้นตนั ในขณะท่ีพื้นท่ีเพำะเล้ียงสัตวน์ำ้ชำยฝ่ังของประเทศไทยยงัคงขยำย
ตวัอยำ่งต่อเน่ืองจำกปริมำณควำมตอ้งกำรสัตวน์ำ้ท่ีเพิ่มมำกข้ึน 

(๔) การผลติพลงังานในประเทศไม่เพยีงพอกบัความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลงังานดีขึน้ ควำมตอ้งกำรใชพ้ลงังำนของประเทศเพิ่มข้ึนตลอด ๓๐ ปีท่ีผำ่นมำแต่กำรผลิตพลงังำนเชิงพำณิชย์
เพื่อกำรบริโภคภำยในประเทศไม่เพียงพอกบัควำมตอ้งกำร ทำ้ใหต้อ้งนำ้เขำ้จำกต่ำงประเทศเพิ่มข้ึนโดยในปี 
๒๕๕๕ ตอ้งนำ้เขำ้เพิ่มข้ึนร้อยละ ๖ อยูท่ี่ระดบั ๑.๐๘ ลำ้นบำร์เรลเทียบเท่ำนำ้มนัดิบต่อวนั คิดเป็นร้อยละ ๕๔ 
ของควำมตอ้งกำรใชใ้นปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยนำ้มนัดิบมีกำรนำ้เขำ้สูงท่ีสุดคิด
เป็นร้อยละ ๗๖ ของกำรนำ้เขำ้พลงังำนทั้งหมด ขณะท่ีกำรใชพ้ลงังำนเชิงพำณิชยข์ั้นตน้ในปี ๒๕๕๕ เพิ่มข้ึนร้อย
ละ ๖.๘ อยูท่ี่ระดบั ๑.๙๘๑ พนับำร์เรลเทียบเท่ำนำ้มนัดิบต่อวนั ทั้งน้ี ประสิทธิภำพกำรใชพ้ลงังำนของประเทศ
ไทยมีแนวโนม้ดีข้ึน โดยมีอตัรำกำรเพิ่มข้ึนของกำรใชพ้ลงังำนต ่ำกวำ่อตัรำขยำยตวัของ 
GDP โดยในปี ๒๕๕๕ กำรเพิ่มข้ึนของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะท่ีมีกำรใชพ้ลงังำนเพิ่มข้ึนเพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน า้ยังมีส่วนทีไ่ม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทย
ประกอบดว้ย ๒๕ ลุ่มน ้ำหลกั น ้ำท ำตำมธรรมชำติมีปริมำณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ลำ้นลูกบำศกเ์มตร ขณะท่ีกำรพฒันำ
แหล่งเก็บกกันำ้ในประเทศมีควำมจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมำณนำ้ท่ำธรรมชำติ มีแอ่งนำ้บำดำลทั้งหมด ๒๗ 
แอ่งน ้ำบำดำล มีปริมำณกำรกกัเก็บในชั้นนำ้บำดำลรวมประมำณ ๑.๑๓ ลำ้นลำ้นลูกบำศกเ์มตร มีศกัยภำพท่ีจะ
พฒันำข้ึนมำใชไ้ด ้ โดยไม่กระทบต่อปริมำณนำ้บำดำลท่ีมีอยูไ่ดร้วมปีละ ๖๘,๒๐๐ ลำ้นลูกบำศกเ์มตรอยำ่งไรก็
ตำม กำรพฒันำนำ้บำดำลข้ึนมำใช ้ มีขอ้จำ้กดัในเร่ืองขงควำมคุม้ทุน เน่ืองจำกมีค่ำใชจ่้ำยในกำรสูบน ้ำ และกำร
ด ำเนินกำรส ำรวจสูง ขณะท่ีภำพรวมควำมตอ้งกำรใชน้ำ้ในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ ำนวนประมำณ ๑๕๑,๗๕๐ 
ลำ้นลูกบำศกเ์มตร โดยท่ีศกัยภำพของกำรเขำ้ถึงแหล่งนำ้ของภำคส่วนต่ำงๆ มีจ ำนวน ๑๐๒,๑๔๐ ลำ้นลูกบำศก์
เมตร และยงัไม่สำมำรถจดัสรรนำ้ตำมควำมตอ้งกำรไดอี้กประมำณ ๔๙,๖๑๐ ลำ้นลูกบำศกเ์มตร 

๒.๓.๒ ปัญหาส่ิงแวดล้อมเพิม่สูงขึน้ตามการขยายตัวของเศรษฐกจิและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยงัไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโนม้อตัรำกำรเกิด

ขยะมูลฝอยเฉล่ียต่อคนต่อวนัเพิ่มสูงข้ึนจำก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วนั ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วนั ใน
ปี ๒๕๕๗ สถำนท่ีก ำจดัขยะแบบถูกตอ้งตำมหลกัวชิำกำรมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีกำรน ำมูลฝอยกลบัไปใช้
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ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘ ท ำใหมี้ปริมำณขยะสะสมตกคำ้งเพิ่มสูงข้ึนถึง  ๑๙.๙ ลำ้นตนั ในปี ๒๕๕๖ ของเสีย
อนัตรำย ในปี ๒๕๕๗ มีประมำณ ๒.๖๙ ลำ้นตนั โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๐ ต่อปี  

 

เน่ืองจำกควำมกำ้วหนำ้ทำงเทคโนโลยท่ีีมีกำรปรับเปล่ียนอยำ่งรวดเร็ว ส่งผลใหใ้นอนำคตอำจ
ตอ้งประสบปัญหำกำรก ำจดัซำกของเสียเหล่ำน้ี หำกภำครัฐไม่มีมำตรกำรหรือมีกฎหมำยควบคุมกำรรีไซเคิลขยะ
อยำ่งครบวงจร ขณะท่ีกำรจดักำรของเสียอนัตรำยจำกภำคอุตสำหกรรมสำมำรถจดักำรไดป้ระมำณร้อยละ ๗๐ โดย
ภำคอุตสำหกรรมมีกำรนำ้ของเสียอนัตรำยกลบัมำใชป้ระโยชน์ใหม่มำกข้ึน แต่ยงัพบกำรลกัลอบทิ้งกำก
อุตสำหกรรมในหลำยพื้นท่ีอยำ่งต่อเน่ือง เน่ืองจำกตน้ทุนในกำรก ำจดัสูง 

(๒) มลพษิทางอากาศยงัเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึน้ ในปี ๒๕๕๗ พบ
สำรมลพิษทำงอำกำศเกินค่ำมำตรฐำนในหลำยพื้นท่ีของประเทศ และท่ีเป็นปัญหำส ำคญัไดแ้ก่ฝุ่ นละออง ก๊ำซ
โอโซน และสำรอินทรียร์ะเหยง่ำย (VOCs) โดยมีพื้นท่ีวกิฤติในเขตพื้นท่ีมำบตำพุด จงัหวดัระยอง ท่ียงัคง
ประสบปัญหำสำรอินทรียร์ะเหยง่ำย ในขณะท่ีพื้นท่ีอ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธำนีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสำร
เบนซินเกินค่ำมำตรฐำน แต่ส่วนใหญ่มีปริมำณลดลงจำกปีท่ีผำ่นมำ ซ่ึงไดรั้บผลดีจำกกำรปรับปรุงมำตรฐำนนำ้มนั
เช้ือเพลิงเม่ือตน้ปี ๒๕๕๗ ทั้งน้ี ในพื้นท่ีกรุงเทพมหำนคร กำรท่ีปัญหำฝุ่ นละอองและเบนซินมีปริมำณลดลง ส่วน
หน่ึงเป็นผลกำรปรับปรุงมำตรฐำนนำ้มนัเช้ือเพลิงจำก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และกำร
ปรับปรุงระบบขนส่งสำธำรณะและทำงจกัรยำน กำรเขม้งวดกบักำรตรวจจบัรถควนัด ำ อยำ่งไรก็ตำม ปัญหำ
มลพิษทำงอำกำศในพื้นท่ีมำจำกสำเหตุหลกัคือปริมำณรถยนตจ์ำ้นวนมำกส ำหรับมลพิษจำกหมอกควนั ในพื้นท่ี
ภำคเหนือตอนบน พบวำ่สถำนกำรณ์ดีข้ึนเป็นลำ้ดบั โดยควำมร่วมมือและกำรท ำงำนระหวำ่งภำครัฐ องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) และประชำชนดีข้ึน 

(๓) คุณภาพน า้ทีอ่ยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถำนกำรณ์คุณภำพน ้ำในช่วง ๑๐ ปีท่ี
ผำ่นมำ (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโนม้เส่ือมโทรมลง โดยแหล่งนำ้ท่ีอยูใ่นเกณฑดี์มีแนวโนม้ลดลงส่วน
แหล่งนำ้ท่ีอยูใ่นเกณฑพ์อใชแ้ละเส่ือมโทรมมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน สำเหตุส ำคญัมำจำกกำรชะหนำ้ดินท่ีมีปุ๋ยตกคำ้ง
จำกกำรเกษตรและกำรปศุสัตว ์ และกำรระบำยนำ้เสียจำกชุมชน ระบบบ ำบดัน ้ำเสียรวมของชุมชน มีจ ำนวนไม่
เพียงพอต่อกำรบ ำบดัน ้ำเสียท่ีเพิ่มข้ึนตำมกำรขยำยตวัและกำรเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบนั มีปริมำณนำ้เสีย
จำกชุมชน ๑๐.๓ ลำ้นลูกบำศกเ์มตรต่อวนั ขณะท่ีระบบบำ้บดันำ้เสียรองรับนำ้เสียท่ีเกิดข้ึนไดเ้พียงร้อยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิม่ขึน้ แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมำณกำร
ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกสำขำพลงังำนมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง ตำมปริมำณควำมตอ้งกำรใชพ้ลงังำนท่ี
เพิ่มข้ึนตำมกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจของประเทศ จำกรำยงำนแห่งชำติฉบบัท่ี ๒ กำรจดัทำ้บญัชีก๊ำซเรือนกระจก
ของประเทศไทย ระบุวำ่ประเทศไทยมีกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมำณ ๒๒๙.๐๘ ลำ้นตนั
คำร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่ำ และเพิ่มเป็น ๒๖๕.๙ ลำ้นตนัคำร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่ำ ในปี ๒๕๔๗ โดย
ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อยำ่งไรก็ตำม อตัรำกำรเติบโตลดลงในช่วง 
๕ ปีท่ีผำ่นมำ ทั้งน้ีเน่ืองมำจำกมำตรกำรกำรลดก๊ำซเรือนกระจกต่ำงๆ ท่ีมีกำรด ำเนินงำนเพิ่มมำกข้ึนในประเทศ 
ประกอบกบักำรกกัเก็บก๊ำซเรือนกระจกในภำคป่ำไมแ้ละกำรใชป้ระโยชน์ท่ีดินมีแนวโนม้เพิ่มมำกข้ึนร้อยละ ๑.๑ 
จึงส่งผลใหภ้ำคดงักล่ำวเป็นภำคท่ีมีควำมส ำคญัมำกในกำรเพิ่มกำรดูดกลบัและช่วยลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจกโดยรวมของประเทศ 

   44 
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๒.๓.๓ ภัยพบิัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิง่อุทกภัยเกดิขึน้บ่อยคร้ังและมีความรุนแรงมาก
ขึน้ ส่งผลกระทบต่อภาคการผลติและวถิีการดารงชีวติของคนไทย ทั้งอุทกภยั ภยัแลง้ วำตภยั และดินถล่ม สร้ำง
ควำมเสียหำยนบัเป็นมูลค่ำกวำ่หม่ืนลำ้นบำท อนัเป็นผลกระทบมำจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ภยัพิบติั
ทำงธรรมชำติโดยเฉพำะอยำ่งยิง่อุทกภยัมีแนวโนม้และควำมถ่ีมำกข้ึน ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อภำคกำรผลิตและวถีิ
กำรด ำรงชีวติของคนไทยเป็นประจำ้ทุกปีในมิติของจำ้นวนประชำกรเส่ียงภยัจะพบวำ่ภยัแลง้เป็นภยัธรรมชำติท่ี
ส่งผลกระทบต่อประชำกรเป็นจำ้นวนมำกกวำ่ภยัประเภทอ่ืนๆ ในขณะท่ีน ้ำท่วมเป็นภยัธรรมชำติท่ีส่งผลให้
ประเทศไทยถูกจดัอยูใ่นลำ้ดบัประเทศท่ีมีควำมเส่ียงตน้ๆ ของโลก 

๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพฒันา 
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกบัเร่ืองธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจำกกำร
ประเมินผำ่นดชันีควำมอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนัในสังคมไทย ช้ีวำ่ สังคมไทยในภำพรวมมีควำมอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนั
อยูใ่นระดบัปำนกลำงในปี ๒๕๕๖ แต่องคป์ระกอบดำ้นสังคมประชำธิปไตยท่ีมีธรรมำภิบำลอยูใ่นระดบัท่ีตอ้งเร่ง
แกไ้ข สถำนกำรณ์ดงักล่ำว ถือเป็นควำมจำ้เป็นของประเทศไทยท่ีจะตอ้งใหค้วำมส ำคญักบัเร่ืองธรรมำภิบำลอยำ่ง
เร่งด่วน เน่ืองจำกสถำนกำรณ์วกิฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลของสังคมไทยหลกัธรรมำภิบำล ตำม
ระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตรีวำ่ดว้ยกำรสร้ำงระบบบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอยำ่ง
นอ้ย ๖  ประกำรคือ (๑) หลกันิติธรรม (๒) หลกัคุณธรรม (๓) หลกัควำมโปร่งใส (๔) หลกัควำมมีส่วนร่วม 
(๕) หลกัควำมรับผดิชอบ (๖) หลกัควำมคุม้ค่ำ ขณะน้ี ไดมี้กำรสะสมตวัและลุกลำมสู่ทุกภำคส่วน ไดแ้ก่ ภำค
กำรเมืองทั้งระดบัชำติและระดบัทอ้งถ่ินท่ีมีกำรซ้ือสิทธ์ิ ขำยเสียง มีกำรทุจริตเพื่อใหไ้ดรั้บกำรเลือกตั้ง มี
ผลประโยชน์ส่วนตนทบัซอ้นกบัผลประโยชน์รัฐหน่วยงำนภำครัฐ มีระบบกำรบริหำรงำนท่ีไม่เป็นธรรมำภิบำล มี
กำรใชอ้  ำนำจหนำ้ท่ีโดยมิชอบ หำผลประโยชน์ใหต้นเองและพวกพอ้ง ภำคธุรกิจบำงส่วนมีกำรร่วมมือกบั
นกักำรเมืองและขำ้รำชกำร กระทำ้กำรทุจริตเพื่อใหไ้ดง้ำนจำกภำครัฐ ปิดงำนอยำ่งรวดเร็ว ผกูขำดทำงธุรกิจ 
หลีกเล่ียงภำษี ขำดควำมรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค ภำคประชำชนมีแนวโนม้ยอมรับกำรทุจริตต่ำงๆ ท่ีตนเองไดรั้บ
ประโยชน์มำกข้ึน สถำบนัทำงศำสนำบำงส่วนประพฤติผดิคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหำกำรบริหำร
จดักำรทรัพยสิ์นของส่วนรวม ขำดควำมโปร่งใส ปล่อยใหค้นบำงกลุ่มใชศ้ำสนำเป็นเคร่ืองมือแสวงหำประโยชน์ 
ส่ือมวลชนหลำยส ำนกัวำงตวัไม่เป็นกลำง ไม่แสดงบทบำทในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตหรือปกปิดขอ้เทจ็จริง รับ
ผลประโยชน์จำกกลุ่มนำยทุนและนกัธุรกิจกำรเมืองจนไม่สำมำรถรักษำจริยธรรมหรือจรรยำบรรณของวชิำชีพได ้

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลกับรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมำคมส่งเสริม
สถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ไดส้ ำรวจกำรก ำกบัดูแลกิจกำร
ของบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยำ่งต่อเน่ือง พบวำ่ บริษทัจดทะเบียนท่ีมีธรรมำภิบำล
มีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือวำ่อยูใ่นระดบัดีเม่ือเทียบกบัปี ๒๕๔๕ ท่ีมีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ ๕๒% 

และมีคะแนนเฉล่ียลดลงเม่ือเทียบกบัปี ๒๕๕๔ ท่ีมีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ ๗๗% แสดงใหเ้ห็นวำ่ บริษทัจดทะเบียน
ไทย ใหค้วำมส ำคญัในกำรพฒันำกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีเพื่อโอกำสในกำรเติบโตอยำ่งย ัง่ยนืและสร้ำงควำม
เช่ือมัน่แก่ผูล้งทุนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศสู่กำรยอมรับในระดบัสำกล 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
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(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระรำชบญัญติัระเบียบ
บริหำรรำชกำรแผน่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดจ้ดัระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผน่ดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนไดแ้ก่ บริหำร
รำชกำรส่วนกลำง บริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำค และบริหำรรำชกำรส่วนทอ้งถ่ินท่ีใชห้ลกักำรกระจำยอ ำนำจท่ี
ส่วนกลำงไดม้อบอ ำนำจระดบัหน่ึงใหป้ระชำชนในทอ้งถ่ินไปด ำเนินกำรปกครองตนเองอยำ่งอิสระโดยท่ีไม่ขดั
ต่อกฎหมำยของประเทศ ทั้งสำมส่วนน้ีอยูใ่นกำรควบคุมและบริหำรงำนของคณะรัฐมนตรี ซ่ึงมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบ
บริหำรรำชกำรแผน่ดิน รวมไปถึงกำรก ำหนดนโยบำยเพื่อใหข้ำ้รำชกำรนำ้ไปปฏิบติั ทั้งน้ีกำรปฏิรูประบบรำชกำร
ท่ีเกิดกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งชดัเจนในโครงสร้ำงของหน่วยรำชกำรเกิดข้ึนจำกพระรำชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีกำรก ำหนดส่วนรำชกำรไวเ้ป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนรำชกำรไม่สังกดัส ำนกั
นำยกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอ านาจเกดิผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาทีต้่องแก้ไขกำรกระจำย
อ ำนำจให้แก่ อปท. ในระยะท่ีผำ่นมำไดด้ ำเนินกำรตำมแนวทำงของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พ.ศ. 
๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และตำมแผนกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และแผนปฏิบติักำร
ก ำหนดขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินฉบบัท่ี ๑ และฉบบัท่ี ๒  

 

นอกจำกนั้น มีกำรใชง้บประมำณเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดกำรถ่ำยโอนภำรกิจ หนำ้ท่ีและเพิ่มรำยไดใ้น
กำรด ำเนินงำนของ อปท. โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรำยไดข้องทอ้งถ่ินต่อรำยไดรั้ฐบำลคิด
เป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมำณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ มีกำรถ่ำยโอนภำรกิจไปแลว้ตำมแผนปฏิบติักำรก ำหนดขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท. 

ฉบบัท่ี ๑ จ ำนวน ๑๘๕ ภำรกิจจำกภำรกิจท่ีจะตอ้งถ่ำยโอน ๒๔๕ ภำรกิจและถ่ำยโอนภำรกิจตำมแผนปฏิบติักำรฯ 
ฉบบัท่ี ๒ จ ำนวน ๗๕ งำน/กิจกรรม จำก ๑๑๔ งำน/กิจกรรม และถ่ำยโอนบุคลำกรจำกส่วนกลำงใหอ้งคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ ำนวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นขำ้รำชกำร ๑,๓๗๘ คน บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ๕,๒๙๕ คน 
ขำ้รำชกำรกระทรวงสำธำรณสุขซ่ึงประจ ำอยูท่ี่สถำนีอนำมยั จ  ำนวน ๗๙ คน และลูกจำ้งประจ ำ ๓,๐๙๘ คน 
อยำ่งไรก็ตำมยงัมีปัญหำท่ีตอ้งกำรกำรแกไ้ข เช่น กำรทบัซอ้นของอ ำนำจหนำ้ท่ีและเขตพื้นท่ีระหวำ่งองคก์ำร
บริหำรส่วนจงัหวดัและเทศบำลหรืองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ทำ้ใหก้ำรจดับริกำรสำธำรณะใหก้บัประชำชนยงั
ขำดควำมสมดุล ปัญหำกำรซ้ือเสียง ทำ้ใหก้ำรเลือกตั้งระดบัทอ้งถ่ินขำดควำมชอบธรรม และปัญหำกำรขำดแคลน
รำยไดข้อง อปท. ซ่ึงรำยไดท่ี้ทอ้งถ่ินจดัเก็บเองในภำพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรำยไดรั้ฐบำลใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพิ่มเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทอ้งถ่ินจ ำเป็นตอ้งพึ่งพำ
เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตำมล ำดบั ส่งผลให ้ อปท. ในพื้นท่ีท่ีมี
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจหนำแน่น เช่น กำรเป็นแหล่งท่ีตั้งของอุตสำหกรรม กำรคำ้ กำรบริกำร กำรเป็นพื้นท่ีเขต
พฒันำเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก กำรจดับริกำรสำธำรณะรองรับกำรเติบโตของเมือง
และกำรเพิ่มข้ึนของประชำกรแฝงและแรงงำนต่ำงดำ้วไดอ้ยำ่งมีขอบเขตจำ้กดั 

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

ไทยก าลงัประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทบัซ้อนเป็นอย่างมาก 
พฒันำกำรของกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ในสังคมไทยเปล่ียนแปลงจำกในอดีตท่ีมีรูปแบบกำรทุจริตจดัซ้ือจดัจำ้ง รับ
สินบน ซ่ึงสำมำรถตรวจสอบหำหลกัฐำนจบัผดิมำลงโทษได ้ เน่ืองจำกมีควำมซบัซอ้นไม่มำกเท่ำกบักำรทุจริต
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คอร์รัปชัน่ในปัจจุบนัท่ีประเทศไทยมีควำมเสียหำยจำกกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ขนำดใหญ่ท่ีสูงเป็นแสนลำ้นบำท อนั
เน่ืองจำกกำรทุจริตเชิงนโยบำยและผลประโยชน์ทบัซอ้นซ่ึงเป็นรูปแบบใหม่ท่ีเกิดมำกข้ึนในช่วงท่ีรัฐเขำ้มำมี
บทบำทในกำรพฒันำเศรษฐกิจและกำรหำประโยชน์จำกธุรกิจในโลกสมยัใหม่ มีควำมซบัซอ้นเพิ่มข้ึนและใน
ปัจจุบนัประเทศไทยประสบปัญหำกำรทุจริตเชิงนโยบำยและผลประโยชน์ทบัซอ้นเป็นอยำ่งมำก ไม่วำ่จะเป็น
องคก์รภำครัฐหรือภำคเอกชน และมำตรกำรต่ำงๆ ท่ีออกมำ รวมทั้งกฎหมำยเก่ียวกบักำรทุจริตและกำรตรวจสอบ
จำกองคก์รต่ำงๆ ยงัไม่สำมำรถท่ีจะเขำ้ไปแกไ้ขปัญหำเหล่ำน้ีได ้ ดงัปรำกฏตำมดชันีภำพลกัษณ์คอร์รัปชัน่ 
(Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององคก์รเพื่อควำมโปร่งใสนำนำชำติ 
พบวำ่ประเทศไทยได ้๓๘ คะแนนจำกคะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน อยูอ่นัดบัท่ี ๘๕ จำกกำรจดัอนัดบัทั้งหมด ๑๗๕ 
ประเทศทัว่โลก จะเห็นไดว้ำ่ประเทศไทยมีคะแนนดีข้ึนเล็กนอ้ยเทียบกบัปี ๒๕๕๖ ท่ีได ้ ๓๕ คะแนน อยูอ่นัดบั 
๑๐๒ โดยเม่ือเทียบกบัประเทศในกลุ่มอำเซียน พบวำ่ ประเทศไทยมีคะแนนเท่ำกบัประเทศฟิลิปปินส์ ส่วน
ประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมำเลเซียได ้๕๒ คะแนน (คะแนนมำกหมำยถึงมีคอร์รัปชนันอ้ย) 

 

๓ บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
๓.๑ บริบทภายใน 

๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกจิไทยในกรณีฐาน 

ภำยใตส้มมติฐำน (๑) แนวโนม้กำรขยำยตวัของเศรษฐกิจโลกเฉล่ียร้อยละ ๓.๘ ในช่วง
แผนพฒันำฯ ฉบบัท่ี ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพฒันำฯ ฉบบัท่ี ๑๓ (๒) กำรลงทุนภำครัฐขยำยตวัเฉล่ีย
ร้อยละ ๔ (๓) รำคำนำ้มนัเฉล่ีย ๗๐-๙๐ ดอลลำร์ สรอ. ต่อบำร์เรลในช่วงแผนพฒันำฯ ฉบบัท่ี ๑๒ และเฉล่ีย ๘๐-

๑๐๐ ดอลลำร์ สรอ. ต่อบำร์เรลในช่วงแผนพฒันำฯ ฉบบัท่ี ๑๓ (๔) ผลิตภำพกำรผลิตรวมขยำยตวัร้อยละ ๒.๑ 

 

 

 โดยผลิตภำพกำรผลิตภำคเกษตรหดตวัต่อเน่ืองเฉล่ียร้อยละ  ๐.๘ ภำคอุตสำหกรรมขยำยตวัเฉล่ีย
ร้อยละ ๒.๐ และภำคบริกำรขยำยตวัเฉล่ียร้อยละ ๓.๐ (๕) กำรลงทุนภำคเอกชนขยำยตวัเฉล่ียร้อยละ ๕ และ (๖) 

ก ำลงัแรงงำนลดลงเฉล่ียร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพฒันำฯ ฉบบัท่ี ๑๒ และ ๑๓ ตำมล ำดบัภำยใต้
สมมุติฐำนเหล่ำน้ี เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีขำ้งหนำ้มีแนวโนม้ท่ีจะขยำยตวัเฉล่ียร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ำ
กลำงของกำรประมำณกำรร้อยละ ๓.๘ ซ่ึงท ำใหเ้ศรษฐกิจไทยจะสำมำรถขยบัฐำนะข้ึนเป็นประเทศ รำยไดสู้ง
ในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยำยตวัเฉล่ียร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยำยตวัเฉล่ียร้อย
ละ ๓.๓) กำรขยำยตวัในกรณีฐำนดงักล่ำวท ำใหเ้ศรษฐกิจไทยมีควำมเส่ียงท่ีจะตกอยูภ่ำยใตก้บัดกัประเทศรำยได้
ปำนกลำงอยำ่งถำวรมำกข้ึน เม่ือค ำนึงถึงเง่ือนไขในระยะยำว โดยเฉพำะ (๑) กำรลดลงของก ำลงัแรงงำนท่ีจะหด
ตวัเร่งข้ึนเป็นเฉล่ียร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพฒันำฯ ฉบบัท่ี ๑๔ ซ่ึงจะเป็นปัจจยัถ่วงต่อกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจ
มำกข้ึน (๒) ขีดควำมสำมำรถดำ้นกำรคิดคน้เทคโนโลยแีละนวตักรรมซ่ึงเป็นส่ิงจำ้เป็นในกำรยกระดบัฐำนะ
ประเทศเขำ้สู่กำรเป็นประเทศรำยไดสู้งจะลดลงตำมกำรเพิ่มข้ึนของสัดส่วนของประชำกรผูสู้งอำย ุ (๓) จำ้นวน
ประชำกรรวมจะเร่ิมลดลงในปี ๒๕๗๐ ซ่ึงส่งผลใหอุ้ปสงคแ์ละกำรผลิตเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรในประเทศ
ขยำยตวัชำ้ลง (๔) กำรเพิ่มข้ึนของขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของประเทศต่ำงๆ ท่ีกำรปรับตวัเขำ้สู่สังคม
ผูสู้งอำยชุำ้กวำ่ไทย (๕) ภำระกำรใชจ่้ำยเพื่อดูแลผูสู้งอำยเุพิ่มข้ึนทำ้ใหก้ำรจดัสรรงบประมำณเพื่อกำรพฒันำ
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ประเทศเพื่อยกระดบัฐำนะกำรพฒันำประเทศมีขอ้จำ้กดัมำกข้ึน (๖) เกณฑร์ำยไดข้ั้นต ่ำส ำหรับกำรเป็นประเทศ
รำยไดข้ั้นสูงปรับตวัเพิ่มข้ึนเฉล่ียประมำณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลำร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตำมกำรเพิ่มข้ึนของรำยไดแ้ละ
มำตรฐำนกำรครองชีพของประเทศส ำคญัๆ เง่ือนไขดงักล่ำวทำ้ใหป้ระเทศไทยมีควำมสุ่มเส่ียงท่ีจะไม่สำมำรถหำ
รำยไดท่ี้เพียงพอในกำรท่ีจะทำ้ใหค้นไทยไดรั้บกำรพฒันำอยำ่งเตม็ศกัยภำพ มีควำมภำคภูมิ มีเกียรติและศกัด์ิศรีใน
ประชำคมภูมิภำคและในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
กำรเขำ้สู่สังคมผูสู้งอำยขุองประเทศไทยส่งผลใหอ้ตัรำกำรพึ่งพิงของประชำกรวยั

แรงงำนตอ้งแบกรับกำรดูแลผูสู้งอำยเุพิ่มสูงข้ึน โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชำกรวยัแรงงำน ๕ คนท่ีมีศกัยภำพแบกรับ
ผูสู้งอำย ุ๑ คน และคำดกำรณ์วำ่ในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชำกรวยัแรงงำนเพียง ๑.๗ คนแบกรับผูสู้งอำย ุ๑ คน 
กำรขำดแคลนก ำลงัแรงงำนทำ้ใหต้อ้งนำ้เขำ้แรงงำนไร้ทกัษะจำกประเทศเพื่อนบำ้น ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
ตลำดแรงงำนไทยในดำ้นกำรยกระดบัรำยไดแ้ละทกัษะฝีมือแรงงำนจะชำ้ลง ผลิตภำพแรงงำนไทยอำจเพิ่มข้ึนชำ้ 
ปัญหำกำรคำ้มนุษย ์ และกำรขำดกำรคุม้ครองทำงสังคมขั้นพื้นฐำนท่ีจำ้เป็น ซ่ึงจะเป็นปัญหำต่อเน่ืองท่ีส่งผลต่อ
คุณภำพชีวติของคนไทย อำทิ อำชญำกรรม โรคระบำด และภำระทำงกำรคลงัของระบบบริกำรทำงสังคม อยำ่งไร
ก็ตำม นบัเป็นโอกำสในกำรพฒันำสินคำ้และบริกำร ธุรกิจบริกำรท่ีเหมำะสมกบักลุ่มผูสู้งอำยท่ีุเพิ่มข้ึนเป็นตวัเลข
เบ้ืองตน้ สศช. จะค ำนวณใหม่อีกคร้ังเม่ือกำรปรับปรุงฐำนขอ้มูลในแบบจ ำลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑข์ั้นต ่ำในปี 
๒๕๔๖ ซ่ึงอยูท่ี่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลำร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 

๓.๑.๓ ความเหล่ือมล า้ 
ควำมเหล่ือมล ้ำเป็นปัญหำส ำคญัในสังคมไทยทั้งควำมเหล่ือมล ้ำดำ้นรำยได ้ โอกำสกำร

เขำ้ถึงบริกำรภำครัฐและกำรเขำ้ถึงทรัพยำกรธรรมชำติ นำ้ไปสู่ควำมขดัแยง้ในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อกำร
พฒันำประเทศท่ีลดทอนควำมเขม้แขง็ทำงเศรษฐกิจและควำมมัน่คงทำงสังคม จำกกำรกระจำยรำยไดแ้ละ
ผลประโยชน์ของกำรพฒันำไปยงักลุ่มคนต่ำงๆ ในสังคม บำงพื้นท่ีและบำงสำขำกำรผลิตไม่ทัว่ถึงเป็นธรรม
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยูใ่นกลุ่มท่ีมีโอกำสและรำยไดสู้ง ทำ้ใหส้ัดส่วนรำยไดร้ะหวำ่งกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ 
ของประชำกรกบักลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชำกร มีควำมแตกต่ำงกนัถึง ๓๔.๙ เท่ำ ในปี ๒๕๕๖ นอกจำกน้ี
ควำมเหล่ือมลำ้ยงัส่งผลใหเ้กิดปัญหำต่ำงๆ อำทิ ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ คนยำกจนขำดโอกำสกำรเขำ้ถึง
บริกำรกำรศึกษำและสำธำรณสุขท่ีมีคุณภำพอยำ่งเท่ำเทียม กำรแยง่ชิงทรัพยำกร กำรรับรู้ขอ้มูลข่ำวสำรปัญหำ
อำชญำกรรมและยำเสพติด 

๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
กำรเปล่ียนแปลงพื้นท่ีชนบทไปสู่ควำมเป็นเมืองมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนเพื่อลดควำมแออดั

ของเมืองหลวงและเมืองหลกั อนัเป็นกำรกระจำยควำมเจริญสู่พื้นท่ีนั้นๆ จึงจ ำเป็นท่ีจะตอ้งมีกำรลงทุนโครงสร้ำง
พื้นฐำน กำรจดับริกำรสำธำรณะเพื่อรองรับกำรเติบโตของเมือง กำรใชป้ระโยชน์ของทรัพยำกรทอ้งถ่ินทั้งปัจจยั
กำรผลิตและแรงงำนไปสู่ภำคกำรคำ้ บริกำร และอุตสำหกรรม ตลอดจนกำรแสวงหำเทคโนโลยใีหม่ๆ ท่ีจะช่วยลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะส่งผลต่อกำรลดลงและควำมเส่ือมโทรมของทรัพยำกรทอ้งถ่ิน กำรลดลงของ
แรงงำนในภำคเกษตร รวมทั้งปัญหำกำรบริหำรจดักำรขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสำหกรรม ทั้งน้ี กำรเพิ่มข้ึนของ
ประชำกรและแรงงำนในพื้นท่ีอำจส่งผลต่อกำรเปล่ียนแปลงของวถีิชีวติและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน อยำ่งไรก็ตำม กำร
ผลิตและกิจกรรมทำงเศรษฐกิจท่ีมีขนำดใหญ่ข้ึนเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรคนในเมืองท่ีมำกข้ึน จะส่งผลใหเ้กิด
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กำรประหยดัจำกขนำด กำรขนส่งมีตน้ทุนต ่ำลง และกำรลงทุนในระบบสำธำรณูปโภคจะมีควำมคุม้ค่ำมำกข้ึน 
นอกจำกน้ี ควำมตอ้งกำรแรงงำนท่ีมำกข้ึนจะมีส่วนเอ้ือหรือทำ้ให้จ  ำเป็นตอ้งมีกำรจดัตั้งสถำบนักำรศึกษำในพื้นท่ี
เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของสถำนประกอบกำรท่ีมีจ ำนวนมำก 

๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหาร

จัดการภาครัฐ เอือ้ต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มี
มำตรำส ำคญัๆ ท่ีจะช่วยสนบัสนุนใหก้ำรบริหำรจดักำรและกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกลไกกำรพฒันำอำทิ 
มำตรำ ๖๙ หน่วยงำนของรัฐ องคก์ำรเอกชน หรือองคก์รใดท่ีด ำเนินกิจกรรมโดยใชเ้งินแผน่ดิน มีหนำ้ท่ีตอ้ง
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรดงักล่ำวต่อสำธำรณะ เพื่อใหพ้ลเมืองไดติ้ดตำมและตรวจสอบมำตรำ ๘๒ รัฐ
ตอ้งด ำเนินกำรตำมแนวนโยบำยพื้นฐำนแห่งรัฐ และตอ้งจดัระบบงำนรำชกำรและงำนของรัฐอยำ่งอ่ืน ใหเ้ป็นไป
ตำมหลกัธรรมำภิบำล พฒันำและสร้ำงโอกำสเพื่อลดควำมเหล่ือมล ้ำและสร้ำงควำมเป็นธรรมอยำ่งย ัง่ยนื กระจำย
อ ำนำจและจดัภำรกิจ อ ำนำจหนำ้ท่ี และขอบเขตควำมรับผดิชอบท่ีชดัเจนระหวำ่งรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค 
และส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้งมีกลไกป้องกนัและขจดักำรทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีมีประสิทธิภำพทั้งในภำครัฐและ
ภำคเอกชน ฯลฯ มำตรำ ๘๙ รัฐตอ้งด ำเนินนโยบำยกำรเงิน กำรคลงั และงบประมำณภำครัฐ โดยยดึหลกักำรรักษำ
วนิยัและควำมย ัง่ยนืทำงกำรคลงั และกำรใชจ่้ำยเงินแผน่ดิน อยำ่งคุม้ค่ำ จดัใหมี้ระบบกำรเงินกำรคลงัเพื่อสังคม มี
ระบบภำษีอำกรท่ีมีควำมเป็นธรรม มีประสิทธิภำพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชำชน และสอดคลอ้งกบักำร
เปล่ียนแปลงทำงเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภำคประชำสังคมใหค้วำมส ำคญักบักำรบริหำรจดักำรของภำครัฐสถำบนัทำงสังคม 
อำทิ มูลนิธิ สถำบนักำรศึกษำ หน่วยงำนวจิยัต่ำงๆ นำ้เสนอผลกำรติดตำม วเิครำะห์ สังเครำะห์ เร่ืองท่ีเก่ียวกบักำร
บริหำรจดักำรประเทศและกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกลไกกำรพฒันำทั้งประเด็นธรรมำภิบำล กำรทุจริต
คอร์รัปชัน่ทั้งกำรคอร์รัปชัน่ขนำดใหญ่และคอร์รัปชัน่ภำคครัวเรือน กำรบริหำรจดักำรภำครัฐและกำรกระจำย
อ ำนำจ เพื่อรำยงำนขอ้คน้พบและขอ้เสนอแนะสู่สำธำรณะ เป็นแรงกดดนัใหผู้มี้อ  ำนำจภำครัฐหนัมำพิจำรณำ 
ทบทวน แนวนโยบำย มำตรกำร และกลไกกำรทำ้งำนต่ำงๆ ใหเ้หมำะสมมำกข้ึน 

๓.๒ บริบทภายนอก 
๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
องคก์ำรสหประชำชำติประเมินสถำนกำรณ์วำ่ในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) 

จะเป็นศตวรรษแห่งผูสู้งอำยุ หมำยถึงกำรมีประชำกรอำยุ ๖๐ ปีข้ึนไปมำกกวำ่ร้อยละ ๑๐ ของประชำกรรวมทัว่
โลก โดยประเทศท่ีพฒันำแลว้จะใชร้ะยะเวลำท่ีค่อนขำ้งยำวนำนในกำรเขำ้สู่สังคมผูสู้งอำยเุช่น ญ่ีปุ่น อเมริกำ 
ยโุรป ขณะท่ีกลุ่มประเทศก ำลงัพฒันำจะมีระยะเวลำเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงประชำกรดงักล่ำวค่อนขำ้งสั้นกวำ่ 
สะทอ้นถึงระยะเวลำในกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับสังคมผูสู้งอำยท่ีุสั้นกวำ่ประเทศพฒันำแลว้ค่อนขำ้งมำก 
โดยกำรเป็นสังคมผูสู้งอำยจุะส่งผลใหมี้กำรขำดแคลนแรงงำนในประเทศ และมีกำรเคล่ือนยำ้ยแรงงำนต่ำงดำ้ว
มำกข้ึน  
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นอกจำกน้ี มีควำมตอ้งกำรสินคำ้และบริกำรท่ีเหมำะกบัผูสู้งอำยมุำกข้ึน นบัเป็นโอกำสอยำ่งมำก
ส ำหรับประเทศไทยท่ีจะพฒันำดำ้นธุรกิจและลงทุนดำ้นกำรคำ้และบริกำร ดำ้นกำรท่องเท่ียว ท่ีพกัอำศยั กำร
ใหบ้ริกำรสุขภำพในรูปแบบต่ำงๆ รวมทั้งเป็นโอกำสของแรงงำนไทยในกำรไปท ำงำนในประเทศท่ีพฒันำแลว้ 

๓.๒.๒ การปรับเปลีย่นด้านเทคโนโลยีและนวตักรรมที่รวดเร็ว 
กำรปรับเปล่ียนท่ีรวดเร็วดำ้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมส่งผลใหเ้กิดกำรเปล่ียนแปลงใน

รูปแบบกำรผลิตและกำรคำ้ท่ีมีกำรใชเ้ทคโนโลยมีำช่วยในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต กำรพำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์กลำยมำเป็นรูปแบบกำรคำ้ท่ีมีบทบำทมำกข้ึน มีกำรยกระดบักระบวนกำรผลิตแบบอตัโนมติัไปสู่
กำรใชเ้ทคโนโลยท่ีีผสมผสำนระหวำ่ง Information Technology กบั Operational 

Technology หรือท่ีเรียกวำ่ Internet of Things (เทคโนโลยอิีนเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมอุปกรณ์และ 
เคร่ืองมือต่ำงๆ เช่น โทรศพัทมื์อถือรถยนต ์ ตูเ้ยน็ โทรทศัน์ และอ่ืนๆ เขำ้ไวด้ว้ยกนั) เพื่อผลิตสินคำ้ตำมควำม
ตอ้งกำรของผูบ้ริโภครำยบุคคลมำกยิง่ข้ึน โดยหำกภำคกำรผลิตท่ีปรับตวัตำมกำรเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยไีม่
ทนั ขำดกำรลงทุนดำ้นกำรวิจยัและพฒันำ และนวตักรรม จะทำ้ใหค้วำมสำมำรถในกำรแข่งขนัลดลง 

๓.๒.๓ ความเช่ือมโยงกบัเศรษฐกจิในระดับภูมิภาคและระดับโลกทีสู่งขึน้ 

(๑) แนวโน้มการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศเพ่ือนบ้านมีกำรพฒันำระบบเศรษฐกิจ
และเขตเศรษฐกิจพิเศษภำยในประเทศ ซ่ึงจะมีผลต่อทิศทำงกำรวำงแผนพฒันำดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศ
ไทย ตลอดจนกำรปรับเปล่ียนกฎ ระเบียบ กติกำ ดำ้นกำรคำ้กำรลงทุนท่ีมุ่งเนน้ใหค้วำมส ำคญักบัเร่ืองควำม
โปร่งใสและส่ิงแวดลอ้มมำกข้ึน 

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ำมำซ่ึง
โอกำสท่ีส ำคญัๆ หลำยประกำรต่อกำรยกระดบัศกัยภำพกำรขยำยตวัของเศรษฐกิจไทย ไดแ้ก่ ๑) กำรลดขอ้จำ้กดั
ในดำ้นอุปสงคใ์นประเทศ ๒) โอกำสในกำรใชปั้จจยักำรผลิตและแรงงำนส ำหรับกำรพฒันำภำคเกษตรและ
อุตสำหกรรมท่ีใชแ้รงงำนและวตัถุดิบเขม้ขน้ในกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและพฒันำตนเองไปสู่
ระดบักำรผลิตท่ีสูงข้ึนทั้งกำรผลิตในประเทศและกำรใชฐ้ำนกำรผลิตในประเทศเพื่อนบำ้นและ ๓) โอกำสในกำร
ใชค้วำมไดเ้ปรียบดำ้นสถำนท่ีตั้งและดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำนและโลจิสติกส์ในกำรขบัเคล่ือนเศรษฐกิจใหเ้ป็น
ศูนยก์ลำงทำงดำ้นกำรบริกำรและกำรผลิตภำคอุตสำหกรรมอนำคตในอนุภูมิภำคและในภูมิภำคในระยะต่อไป  

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากบัประเทศทีพ่ฒันาแล้ว จะมีกำรน ำประเด็นดำ้นมำตรฐำน
ของกำรคำ้และบริกำรมำเป็นขอ้กีดกนัทำงกำรคำ้ซ่ึงผูป้ระกอบกำรภำยในประเทศโดยเฉพำะวสิำหกิจขนำดกลำง
และขนำดยอ่มตอ้งปรับตวัเพื่อพฒันำผลิตภำพกำรผลิตและรูปแบบธุรกิจ พฒันำมำตรฐำนของอุตสำหกรรม 
ตลอดจนพฒันำสินคำ้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและมีควำมรับผดิชอบต่อสังคม/ชุมชนมำกข้ึนโดยแรงเหวีย่งจำก
กระแสกำรเปิดเสรีทำงกำรคำ้จะก่อใหเ้กิดกำรเคล่ือนยำ้ยเงินทุน แนวโนม้รำคำสินคำ้เกษตรและสินคำ้ขั้นปฐม 
แรงกดดนัจำกกำรเพิ่มข้ึนของขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของประเทศต่ำงๆ ในอนุภูมิภำคโดยเฉพำะในกำร
ผลิตสินคำ้เกษตร สินคำ้ก่ึงทุนและเทคโนโลยเีขม้ขน้ รวมทั้งแนวนโยบำยและ 
มำตรกำรกำรพฒันำของภำครัฐท่ียงัไม่ทัว่ถึง ยงัมีแนวโนม้ท่ีจะตอกย  ้ำปัญหำควำมเหล่ือมลำ้ทำงดำ้นรำยไดใ้หมี้
ควำมรุนแรงมำกข้ึนและเป็นอุปสรรคต่อกำรสร้ำงกำรเติบโตของเศรษฐกิจแบบทัว่ถึง (Inclusive 

Growth) ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีจำ้เป็นต่อกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจท่ีต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 
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(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกจิโลกยงัมีความเส่ียงทีจ่ะผนัผวนตลอดช่วงแผนฯ 
๑๒ เน่ืองจำก ๑) ผลกระทบจำกกำรปรับทิศทำงนโยบำยกำรเงินในสหรัฐอเมริกำในช่วงตน้แผนพฒันำฯ และ
แนวโนม้กำรปรับทิศทำงนโยบำยกำรเงินในยโุรปในช่วงกลำงถึงปลำยแผนพฒันำฯ และ ๒) ปัญหำกำรสั่งสมหน้ี
สำธำรณะในประเทศส ำคญัๆ ในช่วงหลงัวกิฤติเศรษฐกิจโลกท่ีมีควำมเส่ียงจะพฒันำไปสู่วกิฤติและสร้ำง
ผลกระทบต่อเสถียรภำพของระบบเศรษฐกิจและกำรเงินโลกหำกมำตรกำรปฏิรูปในประเทศส ำคญัๆ ของโลกไม่
ประสบควำมส ำเร็จอยำ่งเป็นรูปธรรม  

(๕) ความเล่ือนไหลของกระแสวฒันธรรมโลก ควำมกำ้วหนำ้ในกำรติดต่อส่ือสำร กำร
ขยำยตวัของเครือข่ำยทำงสังคมออนไลน์ ส่งผลใหมี้ทั้งโอกำสและควำมเส่ียง ต่อวถีิชีวติทศันคติ และควำมเช่ือใน
สังคม ตลอดจนควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งบุคคล กระบวนกำรเรียนรู้ และพฤติกรรมกำรบริโภคของคนในประเทศ 

๓.๒.๔ การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบ
ซ ้าเติมต่อสถานการณ์ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึน้อุณหภูมิ
ของโลกเพิ่มข้ึน ท ำให้เกิดควำมแหง้แลง้เป็นระยะเวลำยำวนำน เกิดฝนขำดช่วง และมีฤดูกำลเปล่ียนไป ส่งผล
กระทบต่อควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่ำไมเ้กิดควำมเส่ือมโทรม แหล่งนำ้ขำดแคลน ผลผลิตทำงกำรเกษตรลดลง 
เกิดโรคระบำดในพืชและสัตว ์ และอำจเกิดผลกระทบต่อสุขภำพของมนุษยก์รณีท่ีเกิดโรคระบำดใหม่ เกิดควำม
เส่ียงต่อกำรสูญเสียควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ เช่น ระบบนิเวศป่ำไม ้ ระบบนิเวศชำยฝ่ัง พื้นท่ีชุ่มน ้ำ เกิดกำรกดั
เซำะชำยฝ่ัง และกำรสูญเสียแนวปะกำรัง กำรสูญเสียควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพดงักล่ำวขำ้งตน้ จะส่งผลต่อควำม
มัน่คงดำ้นอำหำร สุขภำพ พลงังำน และลดทอนขีดควำมสำมำรถในกำรพึ่งพำตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยงัส่งผลให้ภัยพบิัติทางธรรมชาติมีแนวโน้ม
เกดิบ่อยคร้ังขึน้และมีความรุนแรงมากขึน้ ทั้งอุทกภยั ภยัแลง้ แผน่ดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภำค
กำรผลิต กำรพฒันำอุตสำหกรรม และกำรพฒันำเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวถีิกำรด ำรงชีวติของ
ประชำชน นอกจำกน้ี ขอ้ตกลงระหวำ่งประเทศเก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศจะทวคีวำมเขม้ขน้และ
เป็นแรงกดดนัใหป้ระเทศไทยตอ้งเตรียมพร้อมรับภำระในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกภำยใตก้ระแสกำร
แข่งขนัทำงกำรคำ้ 

๓.๒.๕ วาระการพฒันาของโลกภายหลงั ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  

ประเด็นส ำคญัของวำระกำรพฒันำโลกภำยหลงั ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ กำรจดัทำ้เป้ำหมำยกำร
พฒันำท่ีย ัง่ยนืในกรอบสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลำ 
๑๕ ปี โดยสหประชำชำติให้กำรรับรองแลว้เม่ือวนัท่ี ๑๐ กนัยำยน ๒๕๕๗ ประกอบดว้ยเป้ำประสงค ์ (Goal) 

จำ้นวน ๑๗ ขอ้ และเป้ำหมำย (Target) จำ้นวน ๑๖๙ ขอ้  ซ่ึงจะส่งผลกระทบกบักำรวำงแนวทำงกำรพฒันำ
ประเทศในอนำคต ท่ีตอ้งเนน้ขจดัควำมยำกจนใหห้มดไป ประชำชนมีสุขภำพท่ีดี มีระบบกำรศึกษำ มีควำมเท่ำ
เทียมกนัทำงเพศ ส่งเสริมกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจแบบยัง่ยนื มีระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีรองรับกำรพฒันำ
อุตสำหกรรมท่ีย ัง่ยนื ลดควำมไม่เท่ำเทียมกนัทั้งภำยในประเทศและระหวำ่งประเทศ มีรูปแบบกำรผลิตและกำร
บริโภคแบบยัง่ยนื เตรียมควำมพร้อมในกำรรับมือกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ สงวนรักษำ
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ทรัพยำกรธรรมชำติและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ มีกำรจดักำรทรัพยำกรทำงทะเลอยำ่งย ัง่ยนื ส่งเสริมใหส้ังคม
มีควำมสุข มีควำมยติุธรรมและส่งเสริมควำมเป็นหุน้ส่วนเพื่อกำรพฒันำในระดบัโลกร่วมกนั 

 

๔ กรอบวสัิยทศัน์และเป้าหมาย 
๔.๑ กรอบวสัิยทศัน์แผนพฒันาฯ ฉบับที ่๑๒ 

จำกสถำนะของประเทศและบริบทกำรเปล่ียนแปลงต่ำงๆ ท่ีประเทศก ำลงัประสบอยู ่ ท  ำใหก้ำร
ก ำหนดวสิัยทศัน์แผนพฒันำฯ ฉบบัท่ี ๑๒ ยงัคงมีควำมต่อเน่ืองจำกวสิัยทศัน์แผนพฒันำฯ ฉบบัท่ี ๑๑ และกรอบ
หลกักำรของกำรวำงแผนท่ีนอ้มนำ้และประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ยดึคนเป็นศูนยก์ลำงของ
กำรพฒันำอยำ่งมีส่วนร่วม กำรพฒันำท่ียดึหลกัสมดุล ย ัง่ยนื โดยวสิัยทศัน์ของกำรพฒันำในแผนพฒันำฯ ฉบบัท่ี 
๑๒ ตอ้งใหค้วำมส ำคญักบักำรก ำหนดทิศทำงกำรพฒันำท่ีมุ่งสู่กำรเปล่ียนผำ่นประเทศไทยจำกประเทศท่ีมีรำยได้
ปำนกลำงไปสู่ประเทศท่ีมีรำยไดสู้ง มีควำมมัน่คง และย ัง่ยนื สังคมอยูร่่วมกนัอยำ่งมีควำมสุข และนำ้ไปสู่กำร
บรรลุวสิัยทศัน์ระยะยำว “มัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื” ของประเทศ 
  

  

 

๔.๒ การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic 

Positioning) เป็นกำรก ำหนดต ำแหน่งทำงยทุธศำสตร์ของประเทศท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศำสตร์ชำติท่ี สศช. 

ไดจ้ดัท ำข้ึน 

ประเทศไทยเป็นประเทศรำยไดสู้งท่ีมีกำรกระจำยรำยไดอ้ยำ่งเป็นธรรม เป็นศูนยก์ลำงดำ้นกำร
ขนส่งและ   โลจิสติกส์ของภูมิภำคสู่ควำมเป็นชำติกำรคำ้และบริกำร (Trading and Service Nation) 

เป็นแหล่งผลิตสินคำ้เกษตรอินทรียแ์ละเกษตรปลอดภยั แหล่งอุตสำหกรรมสร้ำงสรรคแ์ละมีนวตักรรมสูงท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

๔.๓ เป้าหมาย 
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกบัดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(๑) เศรษฐกิจขยำยตวัเฉล่ียไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ ๕.๐ 

(๒) ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศต่อหวั (GDP Per Capita) และรำยได้
ประชำชำติต่อหวั (GNP Per Capita) ณ ส้ินแผนพฒันำฯ ฉบบัท่ี ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพิ่มข้ึนเป็น ๓๑๗,๐๕๑ 
บำท (๙,๓๒๕ ดอลลำร์ สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บำท (๘,๘๕๙ ดอลลำร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(๓) ผลิตภำพกำรผลิตเพิ่มข้ึนไม่ต ่ำกวำ่เฉล่ียร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 

(๔) กำรลงทุนรวมขยำยตวัไม่ต ่ำกวำ่เฉล่ียร้อยละ ๘.๐ (กำรขยำยตวัของกำรลงทุน
ภำครัฐไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ ๑๐.๐ และกำรลงทุนของภำคเอกชนขยำยตวัไม่ต ่ำกวำ่เฉล่ียร้อยละ ๗.๕ ในขณะท่ีปริมำณ
กำรส่งออกขยำยตวัเฉล่ียไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

๔.๓.๒ การพฒันาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูง
วยัอย่างมีคุณภาพ 

(๑) ประชำชนทุกช่วงวยัมีควำมมัน่คงทำงดำ้นเศรษฐกิจและสังคม (Socio-

Economic Security) และมีคุณภำพชีวติท่ีดีข้ึน 
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(๒) กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ไดรั้บกำรพฒันำคุณภำพ 

(๓) สถำบนัทำงสังคมมีควำมเขม้แขง็เป็นฐำนรำกท่ีเอ้ือต่อกำรพฒันำคน 

๔.๓.๓ การลดความเหล่ือมล า้ในสังคม 

(๑) กำรกระจำยรำยไดมี้ควำมเท่ำเทียมกนัมำกข้ึน 

(๒) บริกำรทำงสังคมมีคุณภำพและมีกำรกระจำยอยำ่งทัว่ถึง 
 

๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิและสังคมทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 

(๑) รักษำควำมมัน่คงของฐำนทรัพยำกร สร้ำงสมดุลระหวำ่งกำรอนุรักษแ์ละกำรใช้
ประโยชน์อยำ่งย ัง่ยนืและเป็นธรรม 

(๒) ขบัเคล่ือนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

(๓) เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรรับมือภยัพิบติัและกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
(๔) เพิ่มประสิทธิภำพและเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจดักำร

ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 

(๕) มีกำรบริหำรจดักำรนำ้ใหส้มดุลระหวำ่งกำรอุปสงคแ์ละอุปทำนของน ้ำ 
๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินทีม่ีประสิทธิภาพ 

(๑) กำรบริหำรงำนภำครัฐท่ีโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภำพ และมีส่วนร่วม 

(๒) ขจดักำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 

(๓) มีกำรกระจำยอ ำนำจท่ีเหมำะสม 

 

 

๕ แนวทางการพฒันา 
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกบัดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพฒันา 
พฒันำสภำวะแวดลอ้มของกำรพฒันำวทิยำศำสตร์ เทคโนโลย ี วจิยั และนวตักรรม ทั้ง

ดำ้นกำรลงทุนในกำรวจิยัและพฒันำ ดำ้นบุคลำกรวจิยั ดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำน และดำ้นกำรบริหำรจดักำร รวมทั้ง
สนบัสนุนและผลกัดนัใหผู้ป้ระกอบกำรมีบทบำทหลกัดำ้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม ตลอดจนผลกัดนังำนวิจยั
และพฒันำใหใ้ชป้ระโยชน์อยำ่งแทจ้ริงทั้งเชิงพำณิชยแ์ละสำธำรณะโดยใหค้วำมคุม้ครองทรัพยสิ์นทำงปัญญำ 

๕.๑.๒ การพฒันาผลติภาพแรงงาน 

สร้ำงควำมร่วมมือระหวำ่งภำครัฐและภำคเอกชนในกำรพฒันำก ำลงัคนและแรงงำนให้
มีทกัษะควำมรู้และสมรรถนะท่ีสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของตลำดและรองรับกำรเปิดเสรีของประชำคม
อำเซียน โดยยกระดบัและพฒันำสมรรถนะแรงงำนไทยดว้ยเทคโนโลย ี เร่งรัดใหแ้รงงำนทั้งระบบมีกำรเรียนรู้ขั้น
พื้นฐำนเพื่อสำมำรถแข่งขนัในตลำดแรงงำนได ้ สนบัสนุนใหแ้รงงำนและปัจจยักำรผลิตมีควำมยดืหยุน่ในกำร
เคล่ือนยำ้ยระหวำ่งสำขำกำรผลิตและระหวำ่งพื้นท่ีกำรผลิต เพื่อให้แรงงำนสำมำรถเคล่ือนยำ้ยไปสู่สำขำกำรผลิตท่ี
มีผลิตภำพกำรผลิตสูงสุด และสนบัสนุนใหผู้ป้ระกอบกำรในภำคอุตสำหกรรมและบริกำรจดัทำ้กรอบคุณวุฒิ
วชิำชีพและมำตรฐำนฝีมือแรงงำนใหเ้ป็นมำตรฐำนท่ีเช่ือมโยงกนัเพื่อยกระดบัทกัษะของแรงงำนไทย 
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๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการทีเ่ข้มแข็งและพาณชิย์ดิจิตอล 
พฒันำขีดควำมสำมำรถของผูป้ระกอบกำรใหมี้ควำมยดืหยุน่ สำมำรถปรับตวัและด ำเนิน

ธุรกิจท่ำมกลำงกำรด ำเนินนโยบำยและมำตรกำรกำรกีดกนัทำงกำรคำ้ในรูปแบบต่ำงๆ เพิ่มสัดส่วนควำมเป็น
เจำ้ของของคนไทยและสนบัสนุนใหมี้กำรขยำยตลำดท่ีมีแบรนดสิ์นคำ้และช่องทำงกำรตลำดท่ีเป็นของตนเองมำก
ข้ึน ตลอดจนพฒันำต่อยอดอุตสำหกรรมและบริกำรเพื่อเขำ้สู่กำรเป็นศูนยก์ลำงกำรผลิต บริกำรและอุตสำหกรรม
ดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานเร่งลงทุนและพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งเพ่ือเช่ือมโยงพืน้ที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่ำงประเทศ ทั้งกำรพฒันำและปรับปรุงโครงข่ำยรถไฟใหเ้ป็นโครงข่ำย
หลกัในกำรเดินทำงและขนส่งของประเทศ พฒันำโครงข่ำยระบบขนส่งสำธำรณะและโครงข่ำยทำงหลวงพิเศษ
ระหวำ่งเมือง ขยำยขีดควำมสำมำรถของท่ำอำกำศยำนหลกัของประเทศ พฒันำท่ำเรือท่ีมีศกัยภำพใหเ้ป็นท่ำเรือ
อิเล็กทรอนิกส์เตม็รูปแบบ รวมทั้งพฒันำและปรับปรุงระบบโทรคมนำคมของประเทศ ตลอดจนสนบัสนุนกำร
พฒันำดำ้นอุตสำหกรรมท่ีเกิดจำกลงทุนดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น อุตสำหกรรมซ่อมบ ำรุงและผลิตช้ินส่วน
อำกำศยำน และอุตสำหกรรมระบบรำง เป็นตน้ เพื่อสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจใหก้บัประเทศในกำรเป็นฐำนกำร
ผลิตในภูมิภำคอำเซียน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลติ 

ปรับโครงสร้ำงกำรผลิตภำคเกษตร โดยกำรปรับเปล่ียนจำกำรผลิตสินคำ้เกษตรขั้นปฐม
เป็นสินคำ้เกษตรแปรรูปท่ีมีมูลค่ำสูงมีคุณภำพและมำตรฐำนสำกล สำมำรถสร้ำงควำมเช่ือมโยงทำงดำ้นวตัถุดิบ
กบัประเทศเพื่อนบำ้นและลดระดบักำรผลิตสินคำ้ขั้นปฐมท่ีสูญเสียขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั ลงสู่ระดบัท่ีจำ้
เป็นส ำหรับกำรสร้ำงควำมมัน่คงทำงดำ้นอำหำรและพลงังำน จดัระบบกำรผลิตให้สอดคลอ้งกบัศกัยภำพพื้นท่ี
และควำมตอ้งกำรของตลำดตั้งแต่ตน้นำ้ถึงปลำยนำ้ทั้งดำ้นกำยภำพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมกำรรวมกลุ่มทำง
กำรเกษตรจำกกิจกำรเจำ้ของคนเดียวเป็นกำรประกอบกำรในลกัษณะสหกรณ์ หำ้งหุน้ส่วน และบริษทัเพื่อใหเ้กิด
กำรประหยดัจำกขนำด พิจำรณำพนัธ์ุพืชท่ีเหมำะสมกบัศกัยภำพของพื้นท่ีและแหล่งนำ้ ใชเ้ทคโนโลยกีำรผลิตใน
ระดบัท่ีเหมำะสม ใชก้ลไกตลำดในกำรป้องกนัควำมเส่ียง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยำยผลแนวคิดกำรทำ้
กำรเกษตรตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมย ัง่ยนืปรับโครงสร้ำงกำรผลิตภำคบริกำร
โดยเร่งพฒันำระบบคมนำคม 

 

ขนส่งใหเ้กิดควำมเช่ือมโยงกนัเป็นโครงข่ำยทั้งทำงบก ทำงนำ้ และทำงอำกำศ เร่งพฒันำท่ำ
เทียบเรือขนำดใหญ่เพื่อรองรับกำรเติบโตของกำรท่องเท่ียวทำงทะเล ปรับปรุงแกไ้ขกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
ท่องเท่ียวใหค้รอบคลุมและทนัสมยัทั้งกำรควบคุมกิจกรรมต่ำงๆ เก่ียวกบักำรท่องเท่ียวและส่งเสริมกำรท่องเท่ียว
และก ำหนดและจดัท ำกฎหมำยเพื่อยกระดบัมำตรฐำนกำรท่องเท่ียวของไทยสู่สำกลและรองรับกำรพฒันำกำร
ท่องเท่ียวใหส้ำมำรถแข่งขนัไดใ้นระดบันำนำชำติ รวมทั้งส่งเสริมกำรพฒันำเชิงพื้นท่ีในลกัษณะกลุ่มคลสัเตอร์
ท่องเท่ียว โดยสนบัสนุนกำรพฒันำดำ้นกำรท่องเท่ียวของพื้นท่ีท่ีมีควำมเช่ือมโยงทั้งทำงกำยภำพ วถีิชีวติ/

วฒันธรรมทอ้งถ่ินและกิจกรรมกำรท่องเท่ียว ตลอดจนส่งเสริมกำรสร้ำงควำมเช่ือมโยงดำ้นกำรท่องเท่ียวใน
ภูมิภำคอำเซียน ทั้งประเทศท่ีมีพรมแดนติดกนัและประเทศท่ีมีโครงข่ำยคมนำคมขนส่งเช่ือมโยงกนัเพื่อให้เกิดกำร
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พฒันำแบบองคร์วมทั้งระบบพฒันำต่อยอดอุตสำหกรรมอนำคตเพื่อเป็นแหล่งกำรถ่ำยทอดเทคโนโลย ี เช่ือมโยง
กำรผลิตกบัอุตสำหกรรมท่ีเป็นฐำนรำยไดป้ระเทศ และเป็นกลไกกำรขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทยใหเ้ขำ้สู่กำรเป็น
ศูนยก์ลำงกำรผลิตและบริกำรทั้งในระดบัอนุภูมิภำคและในภูมิภำคอำเซียนพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีสนบัสนุน
กำรขยำยตวัดำ้นกำรคำ้กำรลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลงังำน รวมทั้งปัจจยัสนบัสนุนกำรลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลด
อุปสรรคกำรเคล่ือนยำ้ยเงินทุนระหวำ่งประเทศ เป็นตน้ ส่งเสริมกำรนำ้เทคโนโลยแีละนวตักรรมมำประยกุตใ์ชท้ั้ง
ภำคกำรผลิต กำรตลำด กำรบริหำรจดักำรกำรเงิน และโลจิสติกส์ เช่ือมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในกำรอำ้นวยควำม
สะดวกทำงกำรคำ้กำรลงทุนดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนบัสนุนกำรลงทุนเพื่อสร้ำงเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ปัญญำและกำรเรียนรู้ มุ่งเนน้กำรพฒันำธุรกิจเชิงสร้ำงสรรค ์ กำรลงทุนท่ีใชเ้ทคโนโลยขีั้นสูงและเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม กำรประหยดัพลงังำนและกำรใชพ้ลงังำนทดแทน กำรลงทุนดำ้นกำรวจิยัและพฒันำเชิงพำณิชย ์ กำร
จดัตั้งส ำนกังำนใหญ่ขำ้มประเทศ บริษทักำรคำ้ระหวำ่งประเทศ รวมทั้งกำรใหค้วำมส ำคญัเร่ืองควำมรับผดิชอบ
และกำรตอบแทนสู่สังคมขององคก์ร และกิจกำรเพื่อสังคม 

๕.๒ การพฒันาศักยภาพคนตามช่วงวยัและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวยัอย่างมีคุณภาพ 

๕.๒.๑ การพฒันาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวยัเด็กตั้งแต่แรกเกิดใหมี้พฒันำกำรท่ีสมวยัในทุกดำ้น วยัเรียน วยัรุ่นใหมี้ทกัษะ
กำรเรียนรู้ ทกัษะชีวติสำมำรถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นภำยใตบ้ริบทสังคมท่ีเป็นพหุวฒันธรรม วยัแรงงำนใหมี้กำรพฒันำ
ยกระดบัสมรรถนะฝีมือแรงงำนเพื่อสร้ำงผลิตภำพเพิ่มให้กบัประเทศ วยัผูสู้งอำยใุห้มีกำรทำ้งำนท่ีเหมำะสมตำม
ศกัยภำพและประสบกำรณ์ มีรำยไดใ้นกำรด ำรงชีวิต มีกำรสร้ำงเสริมและฟ้ืนฟูสุขภำพเพื่อป้องกนัหรือชะลอควำม
ทุพพลภำพและโรคเร้ือรังต่ำงๆ ท่ีจะก่อใหเ้กิดภำระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริกำรสุขภำพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทัว่ถึง โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหำรจดักำรทำงกำรศึกษำ โดยปรับระบบบริหำรจดักำรกำรศึกษำ

ใหม่เพื่อสร้ำงควำมรับผดิชอบต่อผลลพัธ์ (Accountability)  

(๒) ปฏิรูประบบกำรคลงัดำ้นกำรศึกษำ เพื่อเพิ่มคุณภำพและประสิทธิภำพกำรจดั
กำรศึกษำโดยกำรจดัสรรงบประมำณตรงสู่ผูเ้รียน ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกภำคเอกชนในกำรจดักำรศึกษำ  

(๓) พฒันำคุณภำพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนกำรผลิต สรรหำ และกำรคดัเลือกใหไ้ด้
คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบกำรประเมินและรับรองคุณภำพท่ีเนน้ผลลพัธ์จำกตวัผูเ้รียน และ  

(๔) ปฏิรูประบบกำรเรียนรู้ โดยมุ่งจดักำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงสมรรถนะก ำลงัคนทั้งระบบ
กำรศึกษำตั้งแต่ระดบัปฐมศึกษำจนถึงกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต พฒันำส่ือเพื่อกำรเรียนรู้ ปรับหลกัสูตรและผลิต
ก ำลงัคนใหส้อดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงและควำมตอ้งกำรของตลำด กำรวจิยัและกำรใชเ้ทคโนโลยแีละส่ือเพื่อ
กำรเรียนรู้ 

 

 

 

๕.๒.๓ การพฒันาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมทาง 
กำรแพทยเ์พื่อรองรับกำรเป็นสังคมผูสู้งอำยทุั้งในดำ้นผลิตภณัฑสุ์ขภำพและท่ีอยูอ่ำศยั

ส ำหรับผูสู้งอำยยุกระดบักำรบริหำรจดักำรระบบสุขภำพเพื่อลดควำมเหล่ือมลำ้และสร้ำงควำมย ัง่ยนืในระยะยำว 

   54 
 



                                           

จดัท ำโดย งำนนโยบำยและแผน ส ำนกัปลดัเทศบำล    

 

โดยพฒันำระบบขอ้มูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรทรัพยำกรดำ้นสำธำรณสุข บูรณำกำรระบบหลักประกนัสุขภำพ
ภำครัฐให้เกิดควำมเป็นเอกภำพในกำรบริหำรจดักำรและกำรใชท้รัพยำกร และส่งเสริมกำรอภิบำลระบบสุขภำพ
ในรูปแบบเครือข่ำยท่ีมีกำรใชท้รัพยำกรร่วมกนั พฒันำศกัยภำพของประเทศไทยสู่กำรเป็นศูนยก์ลำงสุขภำพ
นำนำชำติทั้งในดำ้นศูนยก์ลำงบริกำรสุขภำพ (Medical Service Hub) ศูนยก์ลำงบริกำรเพื่อส่งเสริม
สุขภำพ (Wellness Hub) ศูนยก์ลำงยำและผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภำพ (Product Hub) และศูนยก์ลำง
บริกำรวชิำกำรและงำนวจิยั (Academic Hub) เพื่อนำ้รำยไดก้ลบัมำใชย้กระดบัคุณภำพบริกำรสำธำรณสุข
ภำยในประเทศรวมทั้งส่งเสริมกำรใหค้วำมส ำคญักบัมิติสุขภำพในทุกนโยบำยสำธำรณะ (Health in All 

Policies) เพื่อใหก้ำร 
ขบัเคล่ือนนโยบำยของทุกภำคส่วนตระหนกัถึงผลกระทบของนโยบำยสำธำรณะท่ีมีต่อสุขภำพของประชำชน 

๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวตักรรมทีเ่อือ้ต่อการดารงชีพในสังคมสูงวยั โดยกำร
ปรับปรุงสภำพแวดลอ้มและควำมจำ้เป็นทำงกำยภำพใหเ้หมำะกบัวยั และกำรพฒันำระบบกำรดูแลผูสู้งอำยใุน
รูปแบบท่ีหลำกหลำยทั้งในดำ้นกำรจดับริกำรสุขภำพและสวสัดิกำรสังคมอยำ่งบูรณำกำร โดยกำรมีส่วนร่วมของ
ทุกภำคส่วนอยำ่งต่อเน่ือง รวมทั้งพฒันำชุมชนท่ีมีศกัยภำพและควำมพร้อมให้เป็นตน้แบบของกำรดูแลผูสู้งอำยุ
เพือ่ขยำยผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนกำรพฒันำนวตักรรมในกำรใชชี้วติประจำ้วนัส ำหรับผูสู้งอำยุ 

๕.๓ การลดความเหล่ือมล้าทางสังคม 

๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเนน้กำรเพิ่มผลิตภำพ
แรงงำน โดยสนบัสนุนใหแ้รงงำนมีโอกำสเขำ้ถึงกำรเรียนรู้และพฒันำทกัษะฝีมือแรงงำนอยำ่งมีมำตรฐำน ปรับ
โครงสร้ำงค่ำจำ้งแรงงำนให้ชดัเจนและสะทอ้นทกัษะฝีมือแรงงำนอยำ่งแทจ้ริง เร่งผลกัดนัใหก้ำรใชร้ะบบ
มำตรฐำนคุณวุฒิวชิำชีพและมำตรฐำนฝีมือแรงงำนในทำงปฏิบติัอยำ่งเป็นรูปธรรม นอกจำกน้ี เพิ่มผลิตภำพ
ทำงกำรผลิตของเกษตรกรรำยยอ่ย โดยสนบัสนุนกำรวิจยัและพฒันำและกำรผลิตทำงกำรเกษตรท่ีสอดคลอ้งกบั
พื้นท่ี สร้ำงหลกัประกนัรำยไดแ้ทนกำรอุดหนุนดำ้นรำคำสินคำ้เกษตร ลดตน้ทุนทำงกำรเกษตรโดยสนบัสนุน
ปัจจยักำรผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิข้ันพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกนัระดับ
ปัจเจก โดย (๑) พฒันำระบบบริกำรสำธำรณะใหมี้คุณภำพและมีช่องทำงกำรเขำ้ถึงอยำ่งหลำกหลำย โดยเฉพำะ
ระบบบริกำรสำธำรณสุขและกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สวสัดิกำรสังคม และกระบวนกำรยุติธรรม (๒) สนบัสนุนกำร
จดัหำท่ีอยูอ่ำศยัของผูมี้รำยไดน้อ้ยและกำรเขำ้ถึงระบบสำธำรณูปโภค ก ำหนดเป็นนโยบำยท่ีอยูอ่ำศยัแห่งชำติและ
เมืองน่ำอยู ่ พฒันำโครงกำรท่ีอยูอ่ำศยัแกปั้ญหำชุมชนแออดัในเมืองโดยด ำเนินกำรร่วมกบัภำคธุรกิจเอกชน และ 
(๓) กำรจดัรูปแบบสวสัดิกำรพื้นฐำนท่ีจำ้เป็นและเหมำะสมตำมกลุ่มเป้ำหมำย (Customized Welfare) 

ท่ีค  ำนึงถึงฐำนะทำงเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่ำงกนั โดยมีแนวทำงกำรรับภำระค่ำใชจ่้ำยร่วมกนั (Cost 

Sharing) 

๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปท่ีดินเพื่อกำรเกษตร 
สนบัสนุนใหเ้กษตรกรรำยยอ่ยท่ีไร้ท่ีดินทำ้กินและยำกจนไดมี้ท่ีดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ำกินในท่ีดินปฏิรูป
ระบบกำรบริหำรจดักำรนำ้อยำ่งเป็นระบบและเขำ้ถึงพื้นท่ีเป้ำหมำยไดอ้ยำ่งแทจ้ริงดว้ยกำรผลกัดนั พรบ.

ทรัพยำกรนำ้ พ.ศ. .... และบูรณำกำรแผนงำนและงบประมำณร่วมกนัของหน่วยงำน และสร้ำงกระบวนกำรมี
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ส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้ำงภำษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง ภำษีมรดก และภำษีส่ิงแวดลอ้ม 
เป็นตน้ 

๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค กำรคุม้ครองสิทธิขั้นพื้นฐำน และกำร
เขำ้ถึงกระบวนกำรยติุธรรมอยำ่งเท่ำเทียมโดยกำรเสริมศกัยภำพและควำมเขม้แขง็ดำ้นกฎหมำยใหแ้ก่ประชำชน 
รวมทั้งกำรปรับปรุงและบงัคบัใชก้ฎหมำยเพื่อลดปัญหำควำมเหล่ือมลำ้ เช่น กฎหมำยป่ำชุมชนกฎหมำยภำษีมรดก 
กฎหมำยท่ีดิน เป็นตน้ 

 

๕.๔ การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ฐานและส่ิงอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมควำมพร้อม

รองรับควำมเป็นเมือง ทั้งดำ้นกำรบริหำรจดักำรดำ้นผงัเมืองดำ้นสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร ระบบคมนำคม
ขนส่ง ระบบบริหำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม ระบบกำรศึกษำและระบบสำธำรณสุขท่ีไดม้ำตรฐำน มีคุณภำพ และ
เพียงพอต่อควำมตอ้งกำรของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรบริหำรจดักำรเมืองตำมระดบักำร
พฒันำ 

๕.๔.๒ การพฒันาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เช่ือมโยงกับเพ่ือนบ้าน  

ส่งเสริมและเร่งรัดกำรพฒันำระบบกำรบริหำรจดักำรโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของประเทศทั้งดำ้นกำรคำ้ กำรลงทุน และกำรบริกำร โดยค ำนึงถึงกำรเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม (Green Logistics) สนบัสนุนใหเ้กิดควำมร่วมมือในห่วงโซ่อุปทำน และปรับปรุงกฎหมำย 
กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงำนดำ้นอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรคำ้ ขนส่ง และโลจิสติกส์ใหมี้ควำม
สะดวกและมีประสิทธิภำพต่อภำคธุรกิจอยำ่งแทจ้ริง 

๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ ให้
ควำมส ำคญักบันโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนและกำรคำ้ชำยแดนเพื่อดึงดูดใหน้กัลงทุนในภูมิภำคเขำ้มำลงทุนในไทย
และประเทศเพื่อนบำ้น รวมทั้งส่งเสริมกำรจดัตั้งเขตพฒันำเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ีชำยแดนโดยใหค้วำมส ำคญักบั
กำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำน กำรส่งเสริมกำรลงทุนและสิทธิประโยชน์ กำรบริหำรจดักำรแรงงำนต่ำงดำ้ว และ
กำรใหบ้ริกำรจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอำ้นวยควำมสะดวกดำ้นกำรคำ้ชำยแดนและกำรผำ่นแดนระหวำ่งไทยกบั
ประเทศในภูมิภำคมำกข้ึน 

๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิและสังคมอย่างเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 

๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาต ิ โดย
ค ำนึงถึงขีดจ ำกดัและศกัยภำพในกำรฟ้ืนตวั ปกป้องรักษำทรัพยำกรป่ำไม ้โดยสนธิก ำลงัของทุกภำคส่วนน ำระบบ
สำรสนเทศมำใชเ้พื่อกำรบริหำรจดักำร บงัคบัใชก้ฎหมำยอยำ่งมีประสิทธิภำพและเป็นธรรม เพิ่มพื้นท่ีป่ำไมโ้ดย
ส่งเสริมกำรปลูกไมมี้ค่ำทำงเศรษฐกิจระยะยำว อนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอยำ่งย ัง่ยนื
และแบ่งปันผลประโยชน์อยำ่งเป็นธรรม รวมทั้งผลกัดนัแนวทำงกำรประเมินมูลค่ำของระบบนิเวศและกำรสร้ำง
รำยไดจ้ำกกำรอนุรักษ ์ จดัสรรท่ีดินให้แก่ผูย้ำกไร้ กระจำยกำรถือครองท่ีดิน จดัทำ้ฐำนขอ้มูลท่ีดินเพื่อกำรบริหำร
จดักำรอยำ่งเป็นระบบ กำรจดัเก็บภำษีท่ีดินในอตัรำกำ้วหนำ้ ก ำหนดเพดำนกำรถือครองท่ีดินท่ีเหมำะสม และ
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ก ำหนดมำตรกำรป้องกนักำรถือครองท่ีดินของคนต่ำงชำติ บริหำรจดักำรนำ้เพื่อใหเ้กิดควำมย ัง่ยนื บูรณำกำร
ระหวำ่งหน่วยงำนอยำ่งเป็นระบบ สร้ำงศูนยข์อ้มูลทรัพยำกรนำ้ จดัตั้งองคก์รบริหำรจดักำร 
นำ้ในระดบัพื้นท่ี เช่น คณะกรรมกำรลุ่มนำ้ และองคก์รผูใ้ชน้ำ้ คุม้ครองทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง ลดควำม
ขดัแยง้เชิงนโยบำยระหวำ่งกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำน กำรท่องเท่ียว กำรประมง และวถีิชีวติของชุมชนบริหำร
จดักำรแร่โดยก ำหนดปริมำณท่ีเหมำะสมในกำรนำ้แร่มำใชป้ระโยชน์ ค ำนึงถึงควำมจำ้เป็นและมูลค่ำในอนำคต 
บงัคบัใชม้ำตรกำรควบคุมผลกระทบจำกกำรทำ้เหมืองแร่ท่ีก่อมลพิษต่อสภำพแวดลอ้มและสุขภำพอนำมยัของ
ประชำชน 

๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม สร้ำงระบบหมุนเวยีนวสัดุท่ีใชแ้ลว้ ท่ีมี
ประสิทธิภำพ ขบัเคล่ือนสู่ Zero Waste Society ผำ่นมำตรกำรต่ำงๆ เช่น กำรปฏิรูประบบภำษีและ
ค่ำธรรมเนียมเพื่อส่ิงแวดลอ้ม กำรศึกษำเพื่อส่ิงแวดลอ้ม มำตรฐำนและฉลำกสินคำ้ เป็นตน้ 

๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดบัประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม พฒันำคลสัเตอร์อุตสำหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผูป้ระกอบกำรให้
สำมำรถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทำนหรือห่วงโซ่คุณค่ำท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (Green Supply 

Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมกำรทำ้กำรเกษตรกรรมย ัง่ยนื รวมทั้งส่งเสริมภำคบริกำรท่ีมี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ย เพื่อใหป้ระเทศไทยมีศกัยภำพใหมี้บทบำทมำกข้ึนในกำรขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ 

 

๕.๕.๔ การจัดการมลพษิและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม ดว้ยกำรเร่งรัดกำรควบคุมมลพิษทั้งทำง
อำกำศ ขยะ น ้ำเสีย และของเสียอนัตรำย ท่ีเกิดจำกกำรผลิตและบริโภค เพื่อสร้ำงคุณภำพส่ิงแวดลอ้มท่ีดีใหก้บั
ประชำชน เร่งรัดแกไ้ขปัญหำกำรจดักำรขยะเป็นลำ้ดบัแรก โดยส่งเสริมใหเ้กิดกลไกกำรคดัแยกขยะเพื่อนำ้กลบัมำ
ใชใ้หม่ใหม้ำกท่ีสุด เร่งก ำจดัขยะมูลฝอยตกคำ้งสะสมในสถำนท่ีก ำจดัในพื้นท่ีวกิฤต สร้ำงรูปแบบกำรจดักำรขยะ
มูลฝอยและของเสียอนัตรำยท่ีเหมำะสม เนน้กำรแปรรูปเป็นพลงังำน สร้ำงวินยัของคนในชำติมุ่งสู่กำรจดักำรท่ี
ย ัง่ยนื โดยใหค้วำมรู้แก่ประชำชน และกำรบงัคบัใชก้ฎหมำย 

๕.๕.๕ การพฒันาความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลกัดนักำรจดัทำ้แผนแม่บท
กำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มของอำเซียน หำแนวทำงควำมร่วมมือกบัอำเซียนและอนุ
ภูมิภำคลุ่มนำ้โขงในประเด็นกำรขนส่งขำ้มพรมแดน กำรเคล่ือนยำ้ยแรงงำน กำรบริหำรจดักำรพลงังำนและกำร
บริหำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติ 

๕.๕.๖ การเพิม่ขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การบริหารจัดการเพ่ือลดความเส่ียงด้านภัยพบิัติ เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรรับมือและปรับตวัต่อกำร
เปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ เพิ่มศกัยภำพในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกใหก้บัทุกภำคส่วน ส่งเสริมกำรวิจยั
และพฒันำทำงวทิยำศำสตร์ เทคโนโลย ี และนวตักรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตวัต่อกำรเปล่ียนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ พฒันำระบบฐำนขอ้มูลและระบบกำรเตือนภยั ตลอดจนส่งเสริมควำมร่วมมือระหวำ่งประเทศดำ้นกำร
เปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศและภยัพิบติัทำงธรรมชำติ ใหค้วำมส ำคญักบักำรป้องกนันำ้ท่วม วำงแผนป้องกนั
เมืองและพื้นท่ีชำยฝ่ัง พฒันำเมืองท่ีสำมำรถปรับตวัและยืดหยุน่ต่อกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (Climate 

Resilience City) กำรใหบ้ริกำรของระบบนิเวศ ส่งเสริมกำรลงทุนของภำคเอกชนในกำรรับมือภยัพิบติั
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โดยสร้ำงแนวป้องกนัตำมธรรมชำติ และกำรจดัทำ้แผนธุรกิจต่อเน่ือง รวมทั้งกำรพฒันำระบบกำรจดักำรภยัพิบติั
ใหมี้ประสิทธิภำพพร้อมรองรับแนวโนม้กำรเกิดภยัพิบติัท่ีรุนแรงในอนำคต 

๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินทีม่ีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของกำรปฏิบติัรำชกำร โดยใหมี้ช่องทำงใหทุ้กภำค
ส่วนสำมำรถเขำ้ถึง เขำ้ตรวจสอบขอ้มูลของภำครำชกำรและร้องเรียนได ้ เช่น ขอ้มูลกำรประกวดรำคำจดัซ้ือ จดั
จำ้งโครงกำรของทำงรำชกำร ขอ้มูลกำรประมูลโครงกำร ผูช้นะกำรประมูลและรำคำปิดประมูลขอ้มูล
ควำมกำ้วหนำ้ตำมกระบวนกำรยติุธรรม เช่น คดีท่ีไม่ด ำเนินกำรตำมหลกัธรรมำภิบำล คดีทุจริตคอร์รัปชนัและคดี
ท่ีประชำชนใหค้วำมสนใจในแต่ละยคุสมยั ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพฒันาบุคลากรภาครัฐใหมี้ควำมเป็นมืออำชีพและเพียงพอต่อกำรขบัเคล่ือนภำรกิจ
ภำครัฐร่วมกบัภำคเอกชนและภำคประชำสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อใหร้ะบบรำชกำรเล็กกะทดัรัดแต่มีควำม
คล่องตวัและมีประสิทธิภำพสูง 

๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพฒันา อปท. ให้เหมาะสม สำมำรถรับมือกำรเปล่ียนแปลงทำงดำ้น
เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งเป็นแกนหลกัในกำรประสำนเครือข่ำยและเช่ือมโยงภำคส่วนต่ำงๆ ใน
ระดบัพื้นท่ีไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลทีม่ีประสิทธิภาพ สร้ำงผลงำนท่ีมี
คุณภำพ รวดเร็วและน่ำเช่ือถือ สำมำรถเป็นเคร่ืองมือใหก้บัคณะรัฐมนตรีประกอบกำรตดัสินใจในเชิงนโยบำยได ้
โดยเฉพำะอยำ่งยิง่กำรติดตำม ประเมินผลโครงกำรใหญ่ๆ ท่ีมีกำรใชจ่้ำยงบประมำณเป็นจ ำนวนมำก และเป็น
โครงกำรท่ีมีผลกระทบในวงกวำ้ง 
 

 

 

 

 ๑.๓ แผนพฒันาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั/แผนพฒันาจังหวดั 

  (๑) แผนพฒันาภาค 
 

คณะรัฐมนตรี  มีมติเม่ือวนัท่ี  27 พฤศจิกำยน  2550  จดัแบ่งกลุ่มจงัหวดั  เป็น 18  กลุ่มจงัหวดั 
โดยจงัหวดัขอนแก่น จดัอยูใ่นกลุ่มจงัหวดัภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลำง  ประกอบดว้ย  จงัหวดัขอนแก่น     
ร้อยเอด็  มหำสำรคำม  และกำฬสินธ์ุ  หรือเรียกวำ่กลุ่ม “ร้อยแก่นมหำกำฬ” ( ร้อยมำจำกร้อยเอด็,   แก่น มำจำก 
ขอนแก่น,  มหำ มำจำกมหำสำรคำม,   กำฬ มำจำก กำฬสินธ์ุ)หรือ “ กลุ่มร้อยแก่นสำรสินธ์ุ ” 
 

    กลุ่มจงัหวดั “ร้อยแก่นสินธ์ุ”  ก ำหนดวสิัยทศัน์กำรพฒันำของกลุ่มจงัหวดั 
(พ.ศ.2557-2560) ฉบบัทบทวนไวว้ำ่  “เพิ่มผลิตภำพพืชเศรษฐกิจหลกั (ขำ้ว  ออ้ย  มนัส ำปะหลงั)
อุตสำหกรรม  กำรคำ้  กำรบริกำร 
กำรท่องเท่ียวและกำรลงทุนสู่สำกล”   

  เป้าประสงค์ (เชิงวสัิยทศัน์) 
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    เพื่อกำ้วไปสู่วสิัยทศัน์และกำรพฒันำกลุ่มจงัหวดัท่ีพึงปรำรถนำในระยะเวลำ  
4  ปี  จึงไดก้ ำหนดเป้ำหมำยหลกัในกำรพฒันำกลุ่มจงัหวดัไวด้งัน้ี 

     1)  เพิ่มคุณภำพกำรผลิตพืชเศรษฐกิจหลกัใหไ้ดม้ำตรฐำน 

     2)  เพิ่มมูลค่ำกำรคำ้  กำรลงทุน กำรแปรรูปพืชเศรษฐกิจ 
     3)  พฒันำกำรท่องเท่ียวกลุ่มจงัหวดัสู่กำรท่องเท่ียวอยำ่งย ัง่ยนื 

     4)  เตรียมควำมพร้อมกลุ่มจงัหวดัในกำรเขำ้สู่ประชำคมเศรษฐกิจ
อำเซียน 

  ตัวช้ีวดัรวม 

     1) ร้อยละผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ท่ีเพิ่มข้ึน 

     2) ร้อยละของจ ำนวนแปลงท่ีไดรั้บกำรรับรอง GAP 

     3) ร้อยละมูลค่ำภำคกำรคำ้กำรลงทุนท่ีเพิ่มข้ึน 

     4) ร้อยละรำยไดจ้ำกกำรท่องเท่ียวกลุ่มจงัหวดัท่ีเพิ่มข้ึน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แนวทางการพฒันา 
กลุ่มจงัหวดัภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลำงไดก้ ำหนดประเด็นยทุธศำสตร์  เป้ำประสงค์

ตวัช้ีวดั  และกลยทุธ์กำรพฒันำเพื่อบรรลุวสิัยทศัน์ของกำรพฒันำรำยไดป้ระเด็นยทุธศำสตร์ รวม  4 ประเด็น
ยทุธศำสตร์  ดงัน้ี           

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 1  การพฒันาศักยภาพการผลติ  การแปรรูป  การค้า  พืชเศรษฐกจิให้มีความเข้มแข็ง 
   1. เป้าประสงค์ 

     1.1) เพิ่มคุณภำพผลผลิตทำงกำรเกษตรใหมี้คุณภำพท่ีดี 

     1.2) พฒันำคุณภำพผลิตภณัฑแ์ปรรูปและเพิ่มช่องกำรตลำดสินคำ้
เกษตรและแปรรูปจำกสินคำ้เกษตร 
   2.  ตัวช้ีวดั 

     2.1) ร้อยละของจ ำนวนแปลงท่ีไดรั้บกำรรับรอง GAP 

     2.2) ร้อยละผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ท่ีเพิ่มข้ึน 
  

3. กลยุทธ์และแนวทางการพฒันา       ประกอบดว้ยกลยทุธ์ 3 กลยทุธ์  ดงัน้ี 

     3.1) เพิ่มประสิทธิภำพและมำตรฐำนกำรผลิต 

     3.2) พฒันำและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มสินคำ้พืชเศรษฐกิจหลกั 
3.3) พฒันำกำรคำ้  กำรลงทุนและแปรรูปพืชเศรษฐกิ์จหลกั 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2  การส่งเสริมการค้า  การบริการ  ลงทุนและพฒันาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อ 
ส่ิงแวดล้อม 

1.  เป้าประสงค์ 

     1.1) เพิ่มมูลค่ำกำรคำ้กำรลงทุนและรำยไดก้ลุ่มจงัหวดั 

     1.2) มีควำมพร้อมดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับกำรลงทุน 
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     1.3)เพิ่มผลิตภำพแรงงำนในกลุ่มจงัหวดั 

   2.  ตัวช้ีวดั 

     2.1)  ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของมูลค่ำกำรคำ้ของกลุ่มจงัหวดั 

     2.2)  ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของมูลค่ำกำรลงทุนในกลุ่มจงัหวดั 
     2.3)  ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรพฒันำโครงข่ำยคมนำคมกลุ่มจงัหวดั 

   3.  กลยุทธ์และแนวทางการพฒันา 
     3.1) พฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับกำรลงทุน 

     3.2) พฒันำคุณภำพฝีมือแรงงำนและเพิ่มทกัษะแก่ผูป้ระกอบกำรเพื่อ
รองรับกำรเจริญดำ้นอุตสำหกรรม 

3.3) ส่งเสริมกำรวิจยันวตักรรมส ำหรับอุตสำหกรรมแปรรูปเกษตร 
3.4) จดัหำช่องทำงกำรตลำดส ำหรับผลิตภณัฑแ์ปรรูปเกษตร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 3  การเพิม่ศักยภาพการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวดั 

1.  เป้าประสงค์ 

     1.1) รำยไดจ้ำกกำรท่องเท่ียวและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวเน่ืองเพิ่มข้ึน 

     1.2) เช่ือมโยงกำรบริหำรจดักำรท่องเท่ียวกลุ่มจงัหวดัอยำ่งเป็น
ระบบ 

   2.  ตัวช้ีวดั 

     2.1) ระดบัควำมส ำเร็จของกำรพฒันำคุณภำพดำ้นกำรท่องเท่ียว 
     2.2) รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑไ์หม 

            2.3) รำยไดจ้ำกกำรท่องเท่ียวกลุ่มจงัหวดัท่ีเพิ่มข้ึน   
   3.  กลยุทธ์และแนวทางการพฒันา       มี 3 กลยทุธ์  ดงัน้ี 

     3.1)  พฒันำศกัยภำพกำรท่องเท่ียวเพื่อรองรับนกัท่องเท่ียว 
     3.2) พฒันำเครือข่ำยอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวและบริกำร 

3.3) ส่งเสริมกิจกรรมและช่องทำงกำรตลำดดำ้นกำรท่องเท่ียว 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 4  การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

1.  เป้าประสงค์ 

     1.1) พฒันำบุคลำกรกลุ่มจงัหวดัรองรับประชำคมอำเซียน 

     1.2) พฒันำปัจจยักำรบริหำรงำนกลุ่มจงัหวดั 

             1.3)  พฒันำระบบกำรบริกำรกำรวำงแผน 

   2.  ตัวช้ีวดั 

     2.1) จ ำนวนคนท่ีไดรั้บกำรพฒันำองคค์วำมรู้เร่ืองประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน 

 2.2) ร้อยละควำมพึงพอใจของผูรั้บบริกำรจำกส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์กลุ่มจงัหวดั 

   3.  กลยุทธ์และแนวทางการพฒันา       มี 3 กลยทุธ์  ดงัน้ี 
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     3.1)  พฒันำบุคลำกรกลุ่มจงัหวดัเพื่อรองรับประชำคมเศรษฐกิจ
อำเซียน 

     3.2) พฒันำปัจจยักำรบริหำรกลุ่มจงัหวดั 

3.3) พฒันำระบบกำรบริหำรกำรวำงแผน 

 

ศักยภาพและเป้าหมายการพัฒนา 
1.  ข้าวหอมมะล ิ

-  เป็นฐำนกำรผลิตขำ้หอมมะลิท่ีมีคุณภำพและมำตรฐำนของโลก(Valley  of   the  best  

jasmine  rice) 

  -  สร้ำงมูลค่ำเพิ่มกำรแปรรูปผลผลิตขำ้วหอมมะลิ 

    2.  ผ้าไหม 

-  ไหมไทยสู่สำกล 
  -  สร้ำงมูลค่ำเพิ่มกำรแปรรูปผลผลิตขำ้วหอมมะลิ 

3.  ยกระดับการผลติพืชพลงังานทดแทน 

-  ฐำนกำรผลิตและแปรรูปมนัส ำปะหลงัเพื่อกำรคำ้ 
  -  ฐำนกำรผลิตออ้ย 

4. ศูนย์กลางอุตสาหกรรมการค้า  การลงทุน  การบริการ 
-  ศูนยก์ลำงเศรษฐกิจสู่อนุภูมิมิภำคลุ่มน ้ำโขง 

5. การท่องเทีย่ว 
-  ตำมรอยเส้นทำงไดโนเสำร์และโบรำณสถำนยคุก่อนประวติัศำสตร์ 
-  ท่องเท่ียวเชิงศำสนำ/วฒันธรรม(ไหวพ้ระ 4  เมือง  รุ่งเรืองตลอดชีวติ)  พระธำตุขำมแก่น  พระธำตุ
ยำคู   

ธำตุนำดูน  พระธำตุเจดียช์ยัมงคล 

6. ศูนย์กลางการศึกษา 
-  เป็นศูนยก์ลำงกำรศึกษำและวจิยัของภูมิภำค 

  -  กำรแลกเปล่ียนนกัศึกษำในอำเซียน 

-  กำรน ำผลงำนวจิยัไปใชเ้พื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของกลุ่มจงัหวดัในเชิงธุรกิจ 
 

แผนยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัขอนแก่น 4 ปี  พ.ศ. (2559 – 2562)ฉบับ
ทบทวน 
 

แผนยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดัขอนแก่นก าหนดวสัิยทัศน์การพฒันาไว้ว่า  “  ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ 
ศูนย์กลางเช่ือมโยง การค้า การลงทุน  และการบริการของกลุ่มประเทศภูมิภาคลุ่มน า้โขง  ” 

 พนัธกจิ  
1. ชุมชนใหเ้ขม้แขง็  คนในชุมชนมีชีวติอยูด่ว้ยควำมผำสุก 
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2. พฒันำใหเ้ป็นเมืองน่ำอยูอ่ยำ่งย ัง่ยนื 

3. พฒันำใหเ้ป็นศูนยก์ลำงของอนุภำคภูมิภำคลุ่มน ้ำโขง  
  

เป้าประสงค์ 

  1. อตัรำกำรเจริญโตทำงดำ้นเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน  และมีเสถียรภำพ 

  2. ยกระดบัคุณภำพชีวิตของประชำชน  และสร้ำงควำมมัน่คงทำงสังคม 

  3. อนุรักษ ์ ฟ้ืนฟู  ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม  และเสริมสร้ำงควำมเขม็แขง็ 
ในกำรบริหำรจดักำรอยำ่งย ัง่ยนื 

4. ยกระดบักำรคำ้  กำรลงทุน  และกำรบริกำรใหมี้กำรเช่ือมโยงกบักลุ่มประเทศ อนุภำคภูมิภำคลุ่ม 

    น ้ำโขงและอำเซียน 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

1. กำรพฒันำเศรษฐกิจใหมี้ควำมมัน่คงและมีควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขนั 

2. กำรพฒันำคุณภำพคนและสังคมและมีคุณภำพ 

3. กำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื 

4.  กำรส่งเสริมควำมมัน่คงและควำมปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

5. กำรเพิ่มศกัยภำพของเมืองเพื่อเช่ือมโยงโอกำสจำกกลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน ้ำโขง   
6. กำรพฒันำกำรบริหำรภำครัฐ 

 

ความเช่ือมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / แผนงาน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 1  การพฒันาเศรษฐกจิให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
 

 กลยุทธ์ที ่1 เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มใหภ้ำคเกษตร  ภำคบริกำร  และกำรท่องเท่ียว 
   แผนงาน 

     1. แผนงำนเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและมูลค่ำภำคกำรเกษตร 
     2. แผนงำนเพิ่มศกัยภำพกำรผลิตและเพิ่มมูลค่ำดำ้นปศุสัตว ์
     3. แผนงำนเพิ่มศกัยภำพกำรผลิตและเพิ่มมูลค่ำดำ้นประมง 
 

 กลยุทธ์ที ่2 เพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขนัของ OTOP และ SMEs 

   แผนงาน 

     1. แผนงำนเสริมสร้ำงศกัยภำพของ OTOP และ SMEs 
 

 กลยุทธ์ที ่3 ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค ์ และอุตสำหกรรมสีเขียว 
   แผนงาน 
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     1. แผนงำนส่งเสริมธุรกิจ และอุตสำหกรรมสีเขียว 
    

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2  การพฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

 กลยุทธ์ที ่1 พฒันำระบบบริกำรดำ้นสำธำรณสุข 

   แผนงาน 

     1. แผนงำนพฒันำคุณภำพกำรบริกำร 
     2. แผนงำนส่งเสริมคุณภำพ  เฝ้ำระวงั  ป้องกนั  และควบคุมโรค 
  

 กลยุทธ์ที ่2 พฒันำคุณภำพกำรศึกษำพื้นฐำนและขยำยโอกำส 

   แผนงาน 

     1. แผนงำนพฒันำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 

     2. แผนงำนสร้ำงและกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำใหท้ัว่ถึง 
  

  

 กลยุทธ์ที ่3 สร้ำงควำมมัน่คงของชีวติและสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุข 
   แผนงาน 

1. แผนงำนสร้ำงสังคมสวสัดิกำรและพฒันำคุณภำพชีวติประชำชน 

 

2. แผนงำนสร้ำงสรรคชุ์มชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 

3. แผนงำนพฒันำอำชีพและรำยไดข้องประชำชน 

 

        กลยุทธ์ที ่4  อนุรักษ ์ สร้ำงสรรค ์ สืบสำนศำสนำ  ศิลปะและวฒันธรรม 

   แผนงาน 

     1. แผนงำนอนุรักษ ์สืบสำนและพฒันำองคค์วำมรู้ดำ้นศำสนำ  ศิลปะ
และวฒันธรรม 

     2. แผนงำนสร้ำงคุณค่ำ  และมูลค่ำเพิ่มจำกมรดกทำงวฒันธรรม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 3  การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 
 

 กลยุทธ์ที่ 1 อนุรักษ ์ ฟ้ืนฟูรักษำทรัพยำกรป่ำไมแ้ละสัตวป่์ำอยำ่งมีส่วนร่วมและมีกำรใชป้ระโยชน์จำก
ป่ำอยำ่ง 

     ย ัง่ยนื 

   แผนงาน 

     1. แผนงำนกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรป่ำไมแ้ละสัตวป่์ำ 
  

 กลยุทธ์ที่ 2 อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยำกรดินแบบมีส่วนร่วม  

แผนงาน 

     1. แผนงำนปรับปรุงและบ ำรุงดินแบบมีส่วนร่วม 
   

 กลยุทธ์ที่ 3 อนุรักษ ์ ฟ้ืนฟู  และรักษำทรัพยำกรน ้ำโดยกำรบริกำรจดักำรแบบมีส่วนร่วม 
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   แผนงาน 

     1 .แผนงำนเพิ่มประสิทธิภำพกำรเก็บกกัน ้ำตน้ทุน  และเพิ่มพื้นท่ีชุ่ม
น ้ำ 
 

 กลยุทธ์ที่ 4 สร้ำงสังคม  และเมืองท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

   แผนงาน 

     1. แผนงำนส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดลอ้มท่ีมีคุณภำพ   

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 4  กำรเสริมสร้ำงควำมมัน่คง  และควำมปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

 กลยุทธ์ที่ 1 สร้ำงควำมปรองดอง  สมำนฉนัทแ์ละส่งเสริมประชำธิปไตย 
   แผนงาน 

     1. แผนงำน  ส่งเสริมประชำธิปไตยและด ำรงรักษำสถำบนัหลกัของ
ชำติ 
     2. แผนงำนบูรณำกำรควำมร่วมมือกบัทุกภำคส่วนดำ้นระบบงำน
ยติุธรรม 
  

 กลยุทธ์ที่ 2 รักษำควำมมัน่คงและควำมสงบเรียบร้อยภำยใน 

   แผนงาน 

     1. แผนงำนป้องกนัและปรำบปรำมอำชญำกรรม 

     2. แผนงำนส่งเสริมสร้ำงภูมิคุม้กนัและควำมพร้อมเผชิญปัญหำควำม
มัน่คง   
     3. แผนงำน  เสริมสร้ำงพลงัมวลชนและแกปั้ญหำโดยสันติวธีิ           
  

 กลยุทธ์ที่ 3  ป้องกนัปรำบปรำมและบ ำบดัรักษำผูติ้ดยำเสพติด 

   แผนงาน 

1. แผนงำนพลงัแผน่ดินเอำชนะยำเสพติด  
 

 กลยุทธ์ที ่4  ป้องกนัและแกไ้ขปัญหำอุบติัภยัทำงถนน 

   แผนงาน 

    1. แผนงำนปรับปรุงเส้นทำงหลวงแผน่ดินสำยรอง 
    2. แผนงำนขบัข่ีปลอดภยั 
    3. แผนงำนลดอุบติัภยัช่วงเทศกำลส ำคญั 
  
 

 กลยุทธ์ที ่5  พฒันำศกัยภำพกำรบริกำรจดักำรจำกภยัธรรมชำติ 

   แผนงาน 

    1. แผนงำนเพิ่มประสิทธิภำภำพกำรเตือนภยัธรรมชำติ 

    2. แผนงำนขบัข่ีปลอดภยั 

   ๖2 
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    3. แผนงำนลดอุบติัภยัช่วงเทศกำลส ำคญั 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 5  กำรเพิ่มศกัยภำพของเมืองเพื่อเช่ือมโยงโอกำสจำกกลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน ำโขง 
                                และอำเซียน 

 กลยุทธ์ที ่1  เพิ่มศกัยภำพโครงข่ำยกำรคมนำคมขนส่งในกำรเช่ือมโยงกบักลุ่มประเทศอนุภำคลุ่มน ้ำโขง   
และอำเซียน 

   แผนงาน 

1. แผนงำนขยำยโครงข่ำยกำรคมนำคมขนส่ง 
    2. แผนงำนพฒันำกำรขนส่งและโลจิสติกส์ 
  

 กลยุทธ์ที ่2 เสริมสร้ำงควำมควำมร่วมมือกบัประเทศในกลุ่มอนุภูมิภำคลุ่มน ้ำโขงและนำนำชำติ 

    1. แผนงำนปรับปรุงและบ ำรุงดินแบบมีส่วนร่วม 

    2. แผนงำนส่งเสริมกำรประชุมสัมมนำและกำรท่องเท่ียว 
    3. แผนงำนส่งเสริมกำรคำ้และกำรลงทุน 

    4. แผนงำนส่งเสริมควำมสัมพนัธ์กบัต่ำงประเทศ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 6  กำรพฒันำกำรบริหำรภำครัฐ 
 กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริมกำรบริกำรจดักำรแบบมีส่วนร่วม 

  แผนงาน 

   1. แผนงำนพฒันำกำรบริหำรงำนจงัหวดัแบบบูรณำกำร 
   2. แผนงำนเพิ่มประสิทธิภำพกำรจดัท ำแผน  กำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบติั  กำรติดตำม
และประเมินผล     3.  แผนงำนเพิ่มประสิทธิภำพกำรใหบ้ริกำรและอ ำนวย
ควำมเป็นธรรม 
  

 กลยุทธ์ที ่2 พฒันำระบบบำนขอ้มูลสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
  แผนงาน 

   1. แผนงำนพฒันำระบบฐำนขอ้มูลสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
 

 กลยุทธ์ที ่3 เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลำกรใหพ้ร้อมรับกำรเปล่ียนแปลง 
  แผนงาน 

1. แผนพฒันำบุคลำกรเพื่อเพิ่มศกัยภำพในกำรปฏิบติังำน 
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ประเด็นปัญหาส าคญัของจังหวดัขอนแก่น 

 

    จงัหวดัขอนแก่น ประสบปัญหำภยัธรรมชำติเป็นประจ ำทุกปี  เช่น ภยัแลง้  และ
น ้ำท่วม  ซ่ึงเพิ่มควำมรุนแรงและมีระยะเวลำยำวนำนมำกข้ึน  ส่งผลกระทบกบัประชำชนส่วนใหญ่ของจงัหวดัท่ี
ประกอบอำชีพดำ้นเกษตรกรรม  นอกจำกน้ียงัมีปัญหำทรัพยำกรธรรมชำติเส่ือมโทรม  และกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีไม่ถูกหลกัวชิำกำร   โดยปัญหำส ำคญัมีดงัน้ี 

1. ปัญหาภัยแล้ง  จงัหวดัขอนแก่นประสบปัญหำภยัแลง้เป็นประจ ำทุกปี  ท ำใหเ้กิดปัญหำกำรขำด 

แคลนน ้ำเพื่ออุปโภค  และกำรเกษตร  ซ่ึงสำมำรถแบ่งพื้นท่ีเส่ียงภยัแลง้  4  ระดบั  คือ 
 

(1)  พื้นท่ีเส่ียงภยัสูง  เน้ือท่ีประมำณ  1,846,409  ไร่  หรือร้อยละ  27.8  ของพื้นท่ีจงัหวดั
ส่วน 

ใหญ่อยูด่ำ้นทิศใตข้องอ ำเภอเมืองขอนแก่น  ทิศใตข้องอ ำเภอบำ้นฝำง  และอ ำเภอหนองเรือ  ทิศตะวนัตกของ
อ ำเภอพระยนื  และครอบคลุมพื้นท่ีเกือบทั้งหมดของอ ำเภอมญัจำคีรี    ชนบท  แวงนอ้ย  แวงใหญ่ พล   
โคกโพธ์ิไชย  โนนศิลำ  และบำงส่วนในเขตพื้นท่ี  อ ำเภอบำ้นไผ ่  หนองสองห้อง และเปือยนอ้ยปี 2554  มี
หมู่บำ้นเส่ียงภยัแลง้  จ  ำนวน  1,123  หมู่บำ้น 

        (2)  พื้นท่ีเส่ียงภยัปำนกลำง  เน้ือท่ีประมำณ  3,554,170  ไร่  หรือร้อยละ  53.5  

ของพื้นท่ีจงัหวดัส่วนใหญ่กระจำยอยูท่ ัว่ทั้งจงัหวดัปี 2554  มีหมู่บำ้นเส่ียงภยัแลง้  จ  ำนวน  1,  หมู่บำ้น 
 

(3) พื้นท่ีเส่ียงภยันอ้ย  เน้ือท่ีประมำณ  149,626  ไร่   หรือร้อยละ  2.3  ของพื้นท่ีจงัหวดัส่วน 

ใหญ่อยูท่ำงทิศตะวนัตกของจงัหวดั  ในเขตพื้นท่ีอ ำเภอภูเวยีง  ภูผำม่ำน  และชุมแพปี 2554  มีหมู่บำ้นเส่ียงภยั
แลง้  จ  ำนวน  697  หมู่บำ้น 
 

(4) พื้นท่ีเส่ียงภยันอ้ยท่ีสุด  มีเน้ือท่ีประมำณ  1,073,329  ไร่   หรือร้อยละ  16.1  ของพื้นท่ี
ทั้ง 

จงัหวดั   ส่วนใหญ่อยูใ่นเขตบริเวณพื้นท่ีโครงกำรชลประทำนหนองหวำย  และบริเวณใกลเ้คียงกบัล ำน ้ำและแหล่ง
น ้ำหลกั 
 

2. ปัญหาดินเค็ม  พื้นท่ีท่ีประสบปัญหำดินเคม็  มีประมำณ  2  ลำ้นไร่  หรือร้อยละ  29.4  ของ 
พื้นท่ีจงัหวดั    โดยมีพื้นท่ีดินเคม็อยูใ่นเขตอ ำเภอดำ้นตะวนัออกเฉียงใต ้    ซ่ึงเป็นท่ีรำบลุ่มล ำน ้ำชี   ไดแ้ก่    อ ำเภอ 
เมืองขอนแก่น  บำ้นฝำง  พระยนื  ชนบท   บำ้นไผ ่  มญัจำคีรี  พล  หนองสองห้อง  บำ้นแฮด   โนนศิลำ  และ เปือย
นอ้ย  โดยเป็นดินเคม็ระดบัเล็กนอ้ยถึงปำนกลำงประมำณ  1.9  ลำ้นไร่  และระดบัมำกถึงมำกท่ีสุดประมำณ  0.1  

ลำ้นไร่ นอกจำกน้ี  ยงัมีพื้นท่ีสูงท่ีมีชั้นหินเกลือรองรับอยูด่ำ้นล่ำงกระจำยอยูใ่นเขตอ ำเภอต่ำง ๆไดแ้ก่  อ ำเภอเมือง
ขอนแก่น  บำ้นฝำง  แวงนอ้ย  พล  หนองสองห้อง  น ้ำพอง  และซ ำสูง  ท ำใหไ้ม่สำมำรถท ำกำรเกษตรไดอ้ยำ่งมี
ประสิทธิภำพ 
 

3. ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยไม่ถูกหลกัสุขาภิบาล     จงัหวดัขอนแก่น     มีองคก์รปกครองส่วน 
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ทอ้งถ่ินทั้งหมด  225  แห่ง  มีปริมำณขยะประมำณ  1,000  ตนั/วนั  มีขยะท่ีไดรั้บกำรจดักำรอยำ่งถูกหลกั
สุขำภิบำลประมำณ  ร้อยละ  30.25  โดยมีระบบก ำจดัท่ีถูกหลกัสุขำภิบำลเพียง  7  แห่ง   รองรับปริมำณขยะ
ไดป้ระมำณ  300  ตนั/วนั  ขยะส่วนท่ีเหลือยงัมีกำรจดักำรท่ีไม่ถูกหลกัวชิำกำร  ส่งผลกระทบต่อสุขภำพอนำมยั
ของประชำชนและส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

 

 

1.4  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวดัขอนแก่นประจ าปี (2560– 

2564) 
 

วสัิยทัศน์  อปท. ในเขตจังหวดัขอนแก่น 

“ ขอนแก่นเมืองน่าอยู่   ชุมชนเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางเรียนรู้และเป็นหลกัเศรษฐกจิของภาค 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ” 
   

พนัธกจิ ( Mission ) 

1. เสริมสร้ำงชุมชนให้เขม้แขง็และพฒันำใหเ้ป็นเมืองท่ีน่ำอยูอ่ยำ่งย ัง่ยนื 

2. พฒันำคนใหมี้คุณภำพ  มีทกัษะในวชิำชีพ  มีคุณธรรม  และจริยธรรม 

3. จดักำรศึกษำในและนอกระบบใหไ้ดม้ำตรฐำน  และสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
4. สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำกใหเ้ขม้แขง็และแข่งขนัได ้ โดยเช่ือมโยงกำรคำ้  กำรลงทุนกำรบริกำร  

          และกำรท่องเท่ียว 
5. พฒันำโครงกำรข่ำยระบบกำรคมนำคมขนส่ง  ระบบบริกำรสำธำรณะ และเครือข่ำย 

            กำรป้องกนั และบรรเทำสำธำรณภยัใหมี้ประสิทธิภำพและไดม้ำตรฐำน 

6. บริหำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดประโยชน์มีควำมสมดุล อยำ่งย ัง่ยนื 

7. สืบสำนวฒันธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ท่ีดีงำมของทอ้งถ่ินใหค้งอยู ่ ส่งเสริมกำร 
                       ท่องเท่ียวของชุมชนท่ีเป็นเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ิน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพฒันา  ประกอบดว้ย 8 ยทุธศำสตร์  ดงัน้ี 
 

   ยทุธศำสตร์ท่ี 1 กำรพฒันำเมืองและชุมชน 

   ยทุธศำสตร์ท่ี 2  กำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำน 

   ยทุธศำสตร์ท่ี 3 กำรพฒันำกำรศึกษำและศกัยภำพพลเมือง 
   ยทุธศำสตร์ท่ี 4 กำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดลอ้มเพื่อกำรพฒันำ
อยำ่ง ย ัง่ยนื 

   ยทุธศำสตร์ท่ี 5 กำรพฒันำกำรเกษตรอยำ่งย ัง่ยนื 

   ยทุธศำสตร์ท่ี 6 กำรเสริมสร้ำงสุขภำวะ 
   ยทุธศำสตร์ท่ี 7 กำรสร้ำงเสริมทุนทำงสังคมใหเ้ขม้แขง็และพฒันำเศรษฐกิจชุมชนเพื่อ
กำร แข่งขนัภำยใต ้    
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                                ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
   ยทุธศำสตร์ท่ี 8 กำรพฒันำกำรบริหำรภำครัฐ ภำยใตห้ลกัธรรมำภิบำล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพฒันา 

ยุทธศาสตร์ที ่1  

การพฒันาเมืองและ
ชุมชน 

 

1.1 พฒันำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรชุมชนเมืองและชนบทอยำ่งทัว่ถึง และเป็น 

         ระบบ 

1.2 พฒันำเพิ่มประสิทธิภำพระบบเครือข่ำยกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยัใน 

        ทอ้งถ่ินใหมี้ประสิทธิภำพไดม้ำตรฐำน 

1.3 พฒันำ ส่งเสริม และสนบัสนุนระบบกำรรักษำควำมปลอดภยัในเขตเมืองและ
ชุมชน 

        แบบมีส่วนร่วม 

1.4 ส่งเสริม สนบัสนุนกำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำยำเสพติดและอบำยมุขอยำ่งเป็น 

        ระบบ ครบวงจร 
1.5 สร้ำงวนิยัประชำชน และควำมร่วมมือในกำรดูแลควำมเป็นระเบียบชุมชน 

กำรจรำจร  
        และกำรลดอุบติัเหตุ 

 

 

 
 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพฒันา 

ยุทธศาสตร์ที ่2  

การพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐาน 

 

2.1 โครงสร้ำงพื้นฐำนเส้นทำงคมนำคมขนส่งใหไ้ดม้ำตรฐำนและทัว่ถึง 
2.2 พฒันำระบบกำรใหบ้ริกำรขนส่งมวลชนใหไ้ดม้ำตรฐำน สะดวก สะอำดและปลอดภยั 
2.3 พฒันำจงัหวดัเพื่อรองรับกำรเปล่ียนแปลงในกำรเขำ้สู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน  
      และเป็นศูนยก์ลำงกำรพฒันำในดำ้นต่ำง ๆ อยำ่งสมดุล 
2.4 พฒันำพื้นท่ีสีเขียวและปรับปรุงภูมิทศัน์ท่ีสวยงำม เหมำะสม 

2.5 สนบัสนุนชุมชน หน่วยงำน ผูป้ระกอบกำรในกำรพฒันำระบบสุขำภิบำล และรักษำ
ควำม 

       สะอำดของครับครัว ชุมชน (ถงัดกัไขมนั บึงประดิษฐ ์ตลำดทำงระบำย กำรก ำจดัของ
เสีย) 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3  

การพฒันาการศึกษา
และ 
ศักยภาพพลเมือง 

3.1 ส่งเสริมและพฒันำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในระบบใหไ้ดม้ำตรฐำนและสนบัสนุน
ให ้     
      ผูเ้รียนไดรั้บกำรพฒันำเตม็ศกัยภำพ 

3.2 เพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอธัยำศยัส ำหรับประชำชนทุกเพศ
วยั   

   ๖5 
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       อยำ่งทัว่ถึงและมีคุณภำพ 

3.3 พฒันำ ส่งเสริม และสนบัสนุนกำรกีฬำขั้นพื้นฐำนสู่ควำมเป็นเลิศและมุ่งสู่กีฬำมืออำชีพ        
      และกำรกีฬำ/นนัทนำกำรเพื่อออกก ำลงักำย      
3.4 ส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันำกำรประกอบอำชีพ/ทกัษะฝีมือ ท่ีเหมำะสมตรงศกัยภำพ
ของ  
      ประชำชน 

3.5 ส่งเสริมและปลูกฝังค่ำนิยมหลกั 12 ประกำร 
 3.6 เพิ่มพื้นท่ีสร้ำงสรรคแ์ก่เด็กและเยำวชนกิจกรรมอำสำ เพื่อกำรใชท้กัษะชีวติท่ีดี เห็น
คุณค่ำ   
       ตนเองและสังคม 

3.7 ส่งเสริมกระบวนกำรพฒันำประชำธิปไตยในชุมชนทอ้งถ่ินและยกระดบัทกัษะ
ประชำชนใน  
       กำร เป็นผูน้ ำกำรเปล่ียนแปลง 
  

ยุทธศาสตร์ที ่4  

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมเพ่ือ
การพฒันาอย่างยัง่ยืน 

 

4.1 บริหำรจดักำร อนุรักษ ์ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มแบบบูรณำกำรและ  
       ย ัง่ยนื 

4.2 อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และเพิ่มพื้นท่ีป่ำ ป่ำชุมชนและป่ำตน้น ้ำล ำธำรใหเ้กิดควำมอุดม
สมบูรณ์ 

4.3  พฒันำฟ้ืนฟูแหล่งน ้ำ แหล่งน ้ำใตดิ้นและกำรบริหำรจดักำรน ้ำอยำ่งเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภำพโดยประชำชนมีส่วนร่วม 

4.4  เพิ่มประสิทธิภำพกำรจดักำรขยะชุมชนส่ิงปฏิกูล และน ้ำเสีย 
4.5 สร้ำงสังคมและพลเมืองท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

4.6 ส่งเสริมกำรใชพ้ลงังำนทำงเลือก โซล่ำฟำร์ม 

4.7 พฒันำตน้แบบกิจกรรม/สำธิต แนวทำงกำรใชพ้ลงังำนทำงเลือกใน อปท. ตำม 

       ศกัยภำพ 

 

 

 

 

 

 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพฒันา 

ยุทธศาสตร์ที ่5   5.1 พฒันำส่งเสริมกำรเกษตรตำมหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.2 เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มใหภ้ำคเกษตร 

  66 
 



                                                                                                       

จดัท ำโดย งำนนโยบำยและแผน ส ำนกัปลดัเทศบำล   

 

การพฒันาการเกษตร               
อย่างยัง่ยืน 

 

 5.3 ยกระดบัคุณภำพกำรผลิตพืชอำหำรท่ีปลอดภยั (Food Safety) และสนบัสนุน   
       กำรเกษตรอินทรียเ์พื่อภำวะสุขภำพ 

 5.4 สนบัสนุนกำรพฒันำรูปแบบกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยกีำรเกษตรท่ีเหมำะสมและ  
       นวตักรรมในพื้นท่ี 

5.5 ส่งเสริมกำรพฒันำแหล่งเรียนรู้ และตน้แบบเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสอดคลอ้งกบัพื้นท่ี          
ยุทธศาสตร์ที ่6  

การเสริมสร้างสุขภาวะ 
 

6.1 พฒันำระบบบริกำรดำ้นสำธำรณสุขใหมี้คุณภำพ และเขำ้ถึงไดอ้ยำ่งทัว่ถึงเท่ำเทียมใน 

      ระดบัปฐมภูมิ 

6.2 พฒันำระบบบริกำรทำงสังคมใหมี้คุณภำพและเขำ้ถึงไดอ้ยำ่งทัว่ถึงเท่ำเทียม 

6.3 สนบัสนุนกำรฟ้ืนฟูกำรแพทยแ์ผนไทย และแพทยท์ำงเลือกตำมควำมเหมำะสมและ 
      เช่ือมโยงกบักำรดูแลสุขภำพ 

6.4 สนบัสนุนกำรปฏิบติังำนของอำสำสมคัรสำธำรณสุขมูลฐำน (อสม.) และพฒันำ
รูปแบบ 

      กำรบริกำรประชำชน 

6.5 เฝ้ำระวงั ป้องกนัโรคติดต่อ โรคอุบติัใหม่และกำรแพร่ระบำดในพื้นท่ี และพฒันำ
ระบบ 

      กำรส่งต่อ 
ยุทธศาสตร์ที ่7  

การสร้างเสริมทุนทาง
สังคม ให้เข้มแข็ง และ
พฒันาเศรษฐกจิเพ่ือการ
แข่งขันภายใต้หลกั
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง 
 

 

7.1 เสริมสร้ำงค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรมจิตสำธำรณะ และวฒันธรรมท่ีดีงำมแก่เด็กและ 
      เยำวชน 

7.2 อนุรักษ ์สืบสำยท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิ 

       ปัญญำทอ้งถ่ิน  
7.3  พฒันำและส่งเสริมเครือข่ำยวสิำหกิจชุมชนใหเ้ขม้แขง็และสำมำรถแข่งขนัได ้

 7.4 พฒันำ ส่งเสริม กำรพำณิชย ์กำรลงทุนและกำรท่องเท่ียว 
 7.5 ส่งเสริม สนบัสนุนกระบวนกำรเรียนรู้ และกำรน ำหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช ้   
        ในกำรประกอบอำชีพ          

ยุทธศาสตร์ที ่8 การ
พฒันาการบริหารภาครัฐ  
ภายใต้หลกัธรรมาภิบาล 
 

 

  8.1 ส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่ภำคประชำชน  
  8.2 ส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและนวตักรรมใหม่ใน
กำร  
        ปฏิบติังำนและบริกำรประชำชนอยำ่งต่อเน่ือง 
  8.3 พฒันำขีดสมรรถนะของบุคลำกรใหเ้พิ่มข้ึนและพร้อมรับกำรเปล่ียนแปลง 
  8.4 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและกำรสร้ำงเครือข่ำยของภำคประชำชน 

  8.5 พฒันำระบบขอ้มูลข่ำวสำรและควำมโปร่งใส ส่งเสริมใหป้ระชำชนมีส่วนร่วมใน
กำร 
        ประเมินผลกระทบจำกกำรพฒันำในทอ้งถ่ิน 
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วสัิยทัศน์การพฒันาเทศบาลต าบลสระแก้ว 
    “มุ่งพฒันำสู่ “บำ้นเมืองน่ำอยู ่  กำ้วทนัเทคโนโลยี  ด ำรงอยูบ่นพื้น
ฐำนเศรษฐกิจพอเพียง 
สืบสำนประเพณีทอ้งถ่ิน ใส่ใจทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม”   
  

พนัธกจิการพฒันาเทศบาลต าบลสระแก้ว 
1. ส่งเสริมและพฒันำผูด้อ้ยโอกำสในสังคม  เช่น  ผูพ้ิกำร  คนชรำ  เป็นตน้ 

2. ส่งเสริมดำ้นกำรศึกษำทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน 

3. ส่งเสริมดำ้นศำสนำและฟ้ืนฟูอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีของทอ้งถ่ิน 

4. พฒันำชุมชนใหน่้ำอยู ่มีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี  สะอำด  สวยงำม  และปลอดภยั 
5. จดัใหมี้และบ ำรุงรักษำระบบสำธำรณูปโภคท่ีดีพอต่อควำมตอ้ง-กำรของประชำชน 

6. ส่งเสริมและสนบัสนุนกำรประกอบอำชีพและกำรรวมกลุ่มอำชีพของประชำชน 

7. เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของชุมชนในกำรแกไ้ขปัญหำควำมยำกจน 

8. ด ำเนินงำนตำมแนวทำงปฎิบติัของ “ ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ” 

9. รณรงคแ์ละป้องกนัทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ใหมี้สภำพท่ีสมดุล และย ัง่ยนื 

10. ส่งเสริมใหชุ้มชนมีส่วนร่วมกบักำรบริหำรจดักำรของเทศบำลต ำบล 
11.  พฒันำระบบบริหำรจดักำรภำครัฐท่ีดีโดยมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนและจำรีตประเพณี 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันา ประกอบด้วย 5  ยุทธศาสตร์ 
 

ยทุธศำสตร์ท่ี 1  ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นกำรพฒันำคุณภำพคนและสังคม   

ยทุธศำสตร์ท่ี 2  ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นกำรพฒันำเมืองและชุมชนน่ำอยู ่  

ยทุธศำสตร์ท่ี 3  ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นเศรษฐกิจชุมชน เพื่อกำรแข่งขนั   

ยทุธศำสตร์ท่ี 4  ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นกำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดลอ้ม และกำรเกษตร 
ยทุธศำสตร์ท่ี 5   ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นกำรพฒันำระบบบริหำรจดักำรท่ีดี 

     

ความเช่ือมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / แผนงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาคุณภาพคนและสังคม 

 

เป้าประสงค์  
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ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน ชุมชนเขม้แขง็ สำธำรณูปโภคครอบคลุมทัว่ทั้งต ำบล สำมำรถ
ยกระดบักำรศึกษำภำยในต ำบลสระแกว้ตำมท่ีไดต้ั้งเป้ำหมำยไว ้ประชำชนใหค้วำมส ำคญักบัศำสนำ สืบสำน
วฒันธรรมประเพณีอนัดีงำม  รองรับประชำคมอำเซียน 

 

ตัวช้ีวดัระดับเป้าประสงค์ 

                  1.  ประชำชนมีสุขภำพท่ีสมบูรณ์ในทุกมิติและไดรั้บบริกำรทำงกำรแพทยแ์ละสำธำรณสุขท่ีมี
คุณภำพ 

                  2.  ใหค้นเป็นศูนยก์ลำงของกำรเรียนรู้  เป็นคนดี  มีคุณภำพ มีศกัยภำพ ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนั  และมีคุณธรรม  จริยธรรม  สู่สังคมฐำนควำมรู้ 
                  3.  ใหป้ระชำชนมีภูมิคุม้กนัทำงวฒันธรรม  มีกำรเชิดชูคุณค่ำควำมเป็นไทยและวฒันธรรมไทย
บนควำมเขำ้ใจควำมหลำกหลำยทำงวฒันธรรมท่ีท ำใหชุ้มชน  สังคม  มีควำมสมำนฉนัทแ์ละสันติสุข 

                  4.  ส่งเสริมกำรกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ 
 

 

กลยุทธ์ที ่1  กำรส่งเสริมสนบัสนุนกำรจดักำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ ทุกระดบัทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วง 
       วยัใหเ้รียนรู้ตลอดชีวิต  

 แผนงานการศึกษา 
     1. แผนงำนพฒันำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 

     2. แผนงำนสร้ำงและกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำใหท้ัว่ถึง 
ตัวช้ีวดัระดับกลยุทธ์ตัวช้ีวดัระดับกลยุทธ์ 

1. จ ำนวนร้อยละของเด็กและเยำวชนท่ีไดรั้บบริกำรกำรศึกษำทั้งในระบบและนอกระบบไดรั้บ
กำร 

    พฒันำท่ีดีเพิ่มข้ึน 

2. จ ำนวนกิจกรรมท่ีจดักำรดำ้นกำรศึกษำ 
  

กลยุทธ์ที ่2  ส่งเสริมค่ำนิยม จริยธรรมและวฒันธรรม อนัดีงำม แก่เด็กและเยำวชนส่งเสริมและสนบัสนุนกำร
กีฬำสู่  
                 ควำมเป็นเลิศและกำรกีฬำเพื่อกำรออกก ำลงักำย 
  แผนงานการศาสนาวฒันาธรรมและนันทนาการ 

1. เพื่อให้เด็กและเยำวชนในต ำบลมีคุณธรรมจริยธรรม มีควำมซ่ือสัตยเ์พิ่มข้ึน 

2. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กและเยำวชน 

3. กำรจดักิจกรรมกีฬำและนนัทนำกำรในหมู่บำ้นอยำ่ง ต่อเน่ือง 
        4. จ ำนวนสนำมกีฬำรวมถึงศูนยอ์อกก ำลงักำยท่ีเพิ่มข้ึนใน ต ำบล 
   ตัวช้ีวดัระดับกลยุทธ์ตัวช้ีวดัระดับกลยุทธ์ 
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จดัท ำโดย งำนนโยบำยและแผน ส ำนกัปลดัเทศบำล    

 

     1. จ ำนวนร้อยละของเด็กและเยำวชนในต ำบลมีคุณธรรมจริยธรรม มี
ควำมซ่ือสัตยเ์พิ่มข้ึน 

2. จ ำนวนกิจกรรมท่ีด ำเนินกำรดำ้นกำรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กและเยำวชน 

กลยุทธ์ที ่3 สร้ำงควำมมัน่คงของชีวติและสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุข 
  แผนงานกสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

1. แผนงำนสร้ำงสังคมสวสัดิกำรและพฒันำคุณภำพชีวติประชำชน 

2. แผนงำนสร้ำงสรรคชุ์มชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 

3. แผนงำนพฒันำอำชีพและรำยไดข้องประชำชน 

ตัวช้ีวดัระดับกลยุทธ์ตัวช้ีวดัระดับกลยุทธ์ 
     1. จ ำนวนประชำชนผูมี้สุขภำพร่ำงกำยและสุขภำพจิตดี 

  2. จ ำนวนอำสำสมคัรสำธำรณสุขท่ีไดรั้บกำรอบรมศึกษำดูงำน 

กลยุทธ์ที ่4 พฒันำระบบบริกำรดำ้นสำธำรณสุข 

   แผนงานสาธารณสุข 

     1. พฒันำระบบบริกำรดำ้นสำธำรณสุขใหมี้คุณภำพ และเขำ้ถึง
ไดอ้ยำ่งทัว่ถึงเท่ำเทียมใน 

           ระดบัปฐมภูมิ 

2. พฒันำระบบบริกำรทำงสังคมใหมี้คุณภำพและเขำ้ถึงไดอ้ยำ่งทัว่ถึงเท่ำเทียม 

3. สนบัสนุนกำรฟ้ืนฟูกำรแพทยแ์ผนไทย และแพทยท์ำงเลือกตำมควำมเหมำะสมและ 
          เช่ือมโยงกบักำรดูแลสุขภำพ 

4. สนบัสนุนกำรปฏิบติังำนของอำสำสมคัรสำธำรณสุขมูลฐำน (อสม.) และพฒันำรูปแบบ 

           กำรบริกำรประชำชน 

5 เฝ้ำระวงั ป้องกนัโรคติดต่อ โรคอุบติัใหม่และกำรแพร่ระบำดในพื้นท่ี และพฒันำระบบ 

                        กำรส่งต่อ 
 ความเช่ือมโยง 

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดขอนแก่น   
ยทุธศำสตร์ท่ี 2 กำรพฒันำคุณภำพคนและสังคม 

ยุทธศาสตร์การพฒันา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัขอนแก่น 

ยทุธศำสตร์ท่ี 1 กำรพฒันำคนและสังคม   
 

ยุทธศาสตร์ที ่2  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาเมืองและชุมชนน่าอยู่  

  เป้าประสงค์  
ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน ชุมชนเขม้แขง็ ภำยในต ำบลมีควำมสงบเรียบร้อย สำธำรณูปโภค

ครอบคลุมทัว่ทั้งต ำบลรองรับประชำคมอำเซียน อุดมสมบูรณ์ไปดว้ยแหล่งน ้ำ  
  ตัวช้ีวดัระดับเป้าประสงค์ 
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จดัท ำโดย งำนนโยบำยและแผน ส ำนกัปลดัเทศบำล   

 

         1. เพื่อก่อสร้ำงและซ่อมบ ำรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนในเขตเทศบำลต ำบลสระแกว้     ใหมี้
ควำมสะดวกและมำตรฐำน เพื่อสนบัสนุนยทุธศำสตร์ดำ้นอ่ืน ๆ ใหป้ระสบควำมส ำเร็จ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ดำ้น
คมนำคมขนส่ง  ควำมสงบเรียบร้อย และควำมสงบสุขของประชำชน 

2. พฒันำเพิ่มประสิทธิภำพระบบกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยัในทอ้งถ่ิน 

3. พฒันำสร้ำงสภำพแวดลอ้มต ำบลและหมู่บำ้นใหป้ลอดภยั  ปลอดยำเสพติด  และปลอดอบำยมุข 

4. พฒันำสร้ำงและพฒันำระบบกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยในทอ้งถ่ิน  และควำมปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์นของประชำชนในทอ้งถ่ิน  โดยชุมชนมีส่วนร่วม 

กลยุทธ์ที ่1  พฒันำและสนบัสนุนโครงสร้ำงพื้นฐำนดำ้นกำรคมนำคมขนส่ง 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

1.  โครงสร้ำงพื้นฐำนเส้นทำงคมนำคมขนส่งใหไ้ดม้ำตรฐำนและทัว่ถึง 
2.  พฒันำระบบกำรใหบ้ริกำรขนส่งมวลชนใหไ้ดม้ำตรฐำน สะดวก สะอำดและปลอดภยั 

ตัวช้ีวดัระดับกลยุทธ์ตัวช้ีวดัระดับกลยุทธ์ 
1. จ ำนวนถนนท่ีไดรั้บกำรก่อสร้ำงเพิ่มข้ึน 

2. จ ำนวนเส้นทำงท่ีไดรั้บกำรกำรก่อสร้ำงเสียงตำมสำย 
3. จ ำนวนเส้นทำงท่ีไดรั้บกำรกำรก่อสร้ำงขยำยเขตไฟฟ้ำ 

กลยุทธ์ที ่2  พฒันำ  ส่งเสริม  และสนบัสนุนระบบกำรรักษำควำมปลอดภยั ในเขตเมืองและชุมชนแบบมีส่วน
ร่วม 

   แผนงานรักษาความสงบภายใน 

1. พฒันำเพิ่มประสิทธิภำพระบบเครือข่ำยกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยัในทอ้งถ่ิน 

ตัวช้ีวดัระดับกลยุทธ์ตัวช้ีวดัระดับกลยุทธ์ 
    1.จ ำนวนประชำชนเขำ้อบรมอำสำสมคัรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั
เพิ่มข้ึน 

กลยุทธ์ที ่3  ส่งเสริม และสนบัสนุนใหห้มู่บำ้น / ชุมชน ปลอดยำเสพติด และปลอดอบำยมุข 

   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

1. ส่งเสริม สนบัสนุนกำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำยำเสพติดและอบำยมุขอยำ่งเป็น 

            ระบบ ครบวงจร 
ตัวช้ีวดัระดับกลยุทธ์ตัวช้ีวดัระดับกลยุทธ์ 

1.  ครอบครัวท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรส่งเสริมควำมสัมพนัธ์ครอบครัว 
2. จ ำนวนประชำชนเขำ้ร่วมโครงกำรอบรมใหค้วำมรู้ดำ้นกฎหมำย 
3. จ ำนวนประชำชนท่ีเขำ้ร่วมกิจกรรมกีฬำ ใชเ้วลำวำ่งให้เกิดประโยชน์ ห่ำงไกลยำเสพติด  

ความเช่ือมโยง 

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดขอนแก่น   
ยทุธศำสตร์ท่ี 4 กำรเสริมสร้ำงควำมมัน่คงและควำมปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
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จดัท ำโดย งำนนโยบำยและแผน ส ำนกัปลดัเทศบำล    

 

ยุทธศาสตร์การพฒันา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัขอนแก่น 

      ยทุธศำสตร์ท่ี 2 กำรพฒันำเมืองและชุมชนน่ำอยู ่

ยุทธศาสตร์ที ่3  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิชุมชน เพ่ือการแข่งขัน  

เป้าประสงค์  
เกษตรกรมีควำมรู้ดำ้นกำรเกษตรเพิ่มข้ึน สำมำรถพฒันำผลิตผลสินคำ้ดำ้นกำรเกษตรไดอ้ยำ่งมี

คุณภำพพร้อมต่อกำรส่งออกสู่ตลำดทุกระดบัประชำชนมีควำมรู้ดำ้นอำชีพ สำมำรถประกอบอำชีพเล้ียงตนเอง
และครอบครัวได ้กำรวำ่งงำนในต ำบลลดลง 

ตัวช้ีวดัระดับเป้าประสงค์  

1. เพิ่มมูลค่ำผลผลิตกำรเกษตรและรำยไดก้ำรเกษตร 
2. ส่งเสริมเครือข่ำยวสิำหกิจชุมชน 

3. เพิ่มรำยไดภ้ำคกำรคำ้ 
4. จ ำนวนเกษตรกรไดรั้บกำรส่งเสริมควำมรู้เก่ียวกบักำรประกอบอำชีพเกษตรทั้งดำ้นพืชและ

สัตว ์
5. จ ำนวนเกษตรกรท่ีสำมำรถผลิตพืชผลทำงกำรเกษตรและมีตลำดรองรับทั้งภำยในประเทศ

และ 
     ต่ำงประเทศ 

กลยุทธ์ที ่1  ส่งเสริมสนบัสนุนกำรออกแบบผลิตภณัฑก์ลุ่มอำชีพ 

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

1.   ส่งเสริมและสนบัสนุนกำรเพิ่มมูลค่ำผลิตภณัฑชุ์มชนและสินคำ้กำรเกษตรอยำ่งครบ
วงจร  

 ตั้งแต่กำรผลิต กำรออกแบบ กำรบรรจุภณัฑแ์ละกำรตลำด 
    2.  ส่งเสริม สนบัสนุนกระบวนเรียนรู้ และกำรน ำหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้น

กำร 
ประกอบอำชีพ 

ตัวช้ีวดัระดับกลยุทธ์ 
1. จ ำนวนเกษตรกรไดรั้บกำรส่งเสริมควำมรู้ดำ้นพืชและสัตว ์
2. จ ำนวนเกษตรกรท่ีท ำกำรเกษตรผำ่นกำรประเมินคุณภำพผลผลิต GAP เพิ่มข้ึน 

3. จ ำนวนเกษตรกรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมดำ้นตลำดรับซ้ือสินคำ้ 
4. จ ำนวนครัวเรือนไดรั้บกำรส่งเสริมในกำรนอ้มน ำหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้น 

    ชีวติประจ ำวนั ท ำให้รำยจ่ำยลดลง 

ความเช่ือมโยง 
ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดขอนแก่น   

ยทุธศำสตร์ท่ี 1  กำรพฒันำเศรษฐกิจใหมี้ควำมมัน่คงและมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั 



                                                                                                       

จดัท ำโดย งำนนโยบำยและแผน ส ำนกัปลดัเทศบำล   

 

ยุทธศาสตร์การพฒันา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัขอนแก่น 

      ยทุธศำสตร์ท่ี 3 กำรพฒันำเศรษฐกิจชุมชนเพื่อกำรแข่งขนั 

 

  



                                           

จดัท ำโดย งำนนโยบำยและแผน ส ำนกัปลดัเทศบำล    

 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม และการเกษตร 
  

เป้าประสงค์  
เพื่อเป็นกำรพฒันำระบบกำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติ    และส่ิงแวดลอ้มในชุมชนให้มีสภำพท่ี

สมบูรณ์ และสร้ำงจิตส ำนึกใหป้ระชำชนรักส่ิงแวดลอ้ม เพื่อควำมสมบูรณ์ของป่ำไมแ้ละควำมสมดุลของ
ธรรมชำติ ไม่ใหท้  ำลำยตน้ไมไ้ปมำกกวำ่น้ี  ปรับปรุงภูมิทศัน์หรือสวนหยอ่มรวมทั้งเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวภำยในต ำบล 

 

ตัวช้ีวดัระดับเป้าประสงค์  

   1.กิจกรรมท่ีด ำเนินกำรในกำรฟ้ืนฟูสภำพป่ำชุมชน ป่ำสำธำรณะอยำ่งต่อเน่ือง 
     2. แหล่งน ้ำธรรมชำติ แหล่งน ้ำสำธำรณะประโยชน์ไดรั้บกำร
ปรับปรุงพฒันำ 
     3. แหล่งน ้ำสำธำรณะสำมำรถกกัเก็บน ้ำไวใ้ชเ้พื่อกำรบริโภค บริโภค 
และเพื่อกำรเกษตรไดอ้ยำ่ง 
         เพียงพอ 
     4. คุณภำพของดินเพื่อกำรเกษตรมีคุณภำพท่ีดีข้ึนเหมำะสมกบักำร
เพำะปลูกของพืชแต่ละชนิด 

     5. กำรจดัเก็บขยะมูลฝอยในพื้นท่ีเป็นระบบ ปริมำณขยะตกคำ้งใน
ชุมชนลดนอ้ยลง 

กลยุทธ์ที ่1 การส่งเสริมการเกษตร 
   แผนงานการเกษตร 

1. อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และเพิ่มพื้นท่ีป่ำ และป่ำตน้น ้ำล ำธำรใหเ้กิดควำมอุดมสมบูรณ์ 
     2. พฒันำและปรับปรุงคุณภำพดินใหอุ้ดมสมบูรณ์ 

   ตัวช้ีวดัระดับกลยุทธ์ตัวช้ีวดัระดับกลยุทธ์ 
1. จ ำนวนประชำชนท่ีมีส่วนร่วมสร้ำงจิตส ำนึกท่ีดีและมีควำมรักบำ้นเกิดของตนเอง 
2. จ ำนวนตน้ไมท่ี้มีกำรปลูกเพิ่มข้ึน 

กลยุทธ์ที ่2 กำรพฒันำแหล่งน ้ำเพื่อกำรเกษตร และกำรพฒันำระบบจดักำรน ้ำเสีย 
1. พฒันำฟ้ืนฟูแหล่งน ้ำ และกำรบริหำรจดักำรน ้ำอยำ่งเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ 

2. พื้นท่ีกำรเกษตรท่ีไดรั้บกำรปรับปรุงคุณภำพของดิน 

3. จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรในกำรพฒันำหรือส่งเสริมกำรปรับปรุงคุณภำพดินเพื่อกำรเกษตร 

   ตัวช้ีวดัระดับกลยุทธ์ตัวช้ีวดัระดับกลยุทธ์ 
1.จ ำนวนแหล่งน ้ำท่ีไดรั้บกำรปรับปรุง 

กลยุทธ์ที ่3 กำรจดักำรขยะชุมชน ส่ิงปฏิกูลและน ้ำเสีย 
   แผนงานบริการชุมชนและสังคม 

1. เพิ่มประสิทธิภำพกำรจดักำรขยะชุมชน ส่ิงปฏิกูลและน ้ำเสีย 

   71 
 



                                                                                                       

จดัท ำโดย งำนนโยบำยและแผน ส ำนกัปลดัเทศบำล   

 

ตัวช้ีวดัระดับกลยุทธ์ตัวช้ีวดัระดับกลยุทธ์ 
1. จ ำนวนครัวเรือนท่ีมีส่วนร่วมรับผดิชอบในกำรบริหำรจดักำรขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
2. จ ำนวนหมู่บำ้นไม่มีน ้ำเน่ำเสียส่งกล่ินเหมน็ 

ความเช่ือมโยง 
ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดขอนแก่น   

ยทุธศำสตร์ท่ี 3 กำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อกำรพฒันำท่ีย ัง่ยนื 

ยุทธศาสตร์การพฒันา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัขอนแก่น 

      ยทุธศำสตร์ท่ี 4 กำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื 

 

ยุทธศาสตร์ที ่5   ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาระบบบริหารจดัการทีด่ ี

  เป้าประสงค์  
ประชำชนมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย  มีส่วนร่วมของประชำชน

ในกำรบริหำรจดักำรทอ้งถ่ินมำกข้ึน มีคุณธรรมจริยธรรม รอบรู้กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง กำรบริหำรจดัขององคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองตำแตม้มีกำรจดัสรรทรัพยำกรท ำใหเ้กิดควำมพร้อมต่อกำรให้บริกำรประชำชนมำกยิง่ข้ึน 

ตัวช้ีวดัระดับเป้าประสงค์  

1. บุคลำกรไดรั้บกำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถอยำ่งต่อเน่ือง 
2. ประชำชนมีควำมพึงพอใจในคุณภำพในกำรใหบ้ริกำรภำครัฐ 
3. ยกระดบักำรมีส่วนร่วมของประชำชนทุกภำคส่วน 

4. ทอ้งถ่ินมีควำมเขม้แขง็สำมำรถบริหำรจดักำรและแกไ้ขปัญหำดว้ยตวัเอง 
5. สร้ำงควำมมัน่คง  ปลอดภยั  สันติสุข  และสมำนฉนัของทุกภำคส่วน 

6. กำรจดัเก็บรำยไดข้ององคก์รมีประสิทธิภำพยิง่ข้ึน 

กลยุทธ์ที ่1  การเพิม่สมรรนในการปฏิบัติงาน 

    แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

1. กำรพฒันำขีดควำมสำมำรถกำรท ำงำนของบุคลกร 
2. กำรพฒันำระบบขอ้มูลสำรสนเทศและนวตักรรมในกำรท ำงำนโดยใชเ้ทคโนโลยท่ีี

ทนัสมยั 
      3.กำรเสริมสร้ำงกำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี ในองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกระดบั 

ตัวช้ีวดัระดับกลยุทธ์ 
      1.ร้อยละของบุคลำกรท่ีไดรั้บกำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ศกัยภำพในกำรปฏิบติังำน 

2.จ ำนวนกิจกรรม โครงกำรท่ีด ำเนินกำรพฒันำระบบสำรสนเทศขององคก์ร 
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3.จ ำนวนหมู่บำ้นมีกำรบริหำรและกำรจดัระเบียบชุมชนท่ีดี 
4.ร้อยละของประชำชนมีควำมพึงพอใจในคุณภำพในกำรใหบ้ริกำรภำครัฐ 

กลยุทธ์ที่  2  การเพิม่ประสิทธิภาพในการจดัเกบ็ภาษี 
    แผนงานบริหารงานคลงั 

1. กำรพฒันำระบบบริหำรจดักำรกำรเงิน กำรคลงั และงบประมำณ 

ตัวช้ีวดัระดับกลยุทธ์ 
1.ร้อยละของกำรจดัเก็บไดเ้พิ่มข้ึน 

กลยุทธ์ที ่3  การเพิม่ประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษี 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

1.  กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ตัวช้ีวดัระดับกลยุทธ์ 
            2. จ ำนวนประชำชนท่ีเขำ้ร่วมประชำคม 

กลยุทธ์ที ่4  การบริหารจัดการภายในองค์กร 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

1. ส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่ภำคประชำชน  
       2 ส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและ
นวตักรรมใหม่ในกำร  
                ปฏิบติังำนและบริกำรประชำชนอยำ่งต่อเน่ือง 

ตัวช้ีวดัระดับกลยุทธ์ 
1. จ ำนวนกิจกรรมท่ีด ำเนินกำร 

 

ความเช่ือมโยง 
ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดขอนแก่น   

ยทุธศำสตร์ท่ี 5  กำรพฒันำกำรบริหำรภำครัฐ 
ยุทธศาสตร์การพฒันา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัขอนแก่น 

    ยทุธศำสตร์ท่ี 6 ยทุธศำสตร์กำรพฒันำระบบบริหำรจดักำรท่ีดี 

 

ผลการวเิคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพฒันาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต 

ของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค  SWOT 

  จำกผลกำรวเิครำะห์สภำพปัญหำดำ้นต่ำง ๆ ของเทศบำลต ำบลสระแกว้ และสภำพควำมตอ้งกำร
ของประชำชนโดยแทจ้ริง กำรประเมินโดยวเิครำะห์ถึงโอกำส  และภำวะคุกคำมหรือขอ้จ ำกดั  อนัเป็นภำวะ
แวดลอ้มภำยนอกท่ีมีผลต่อกำรพฒันำดำ้นต่ำง ๆ  ของทอ้งถ่ิน  ซ่ึงทั้งหมดเป็นกำรประเมินสถำนภำพของทอ้งถ่ิน
ในปัจจุบนั  โดยเป็นกำรตอบค ำถำมวำ่  “ปัจจุบนัทอ้งถ่ินอยูจุ่ดไหน” ส ำหรับใชเ้ป็นประโยชน์ในกำรก ำหนดกำร
ด ำเนินงำนในอนำคตต่อไป  ทั้งน้ีโดยใชเ้ทคนิค  SWOT  analysis  กำรพิจำรณำถึงปัจจยัภำยใน ไดแ้ก่ จุด
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แขง็ (Strength-S) จุดอ่อน  (Weak-W)  และปัจจยัภำยนอกไดแ้ก่โอกำส  (Opportunity-O)  

และอุปสรรค  (Threat-T)  เป็นเคร่ืองมือ  สำมำรถวเิครำะห์ประเมินผลไดด้งัน้ี 
 

1.  จุดแข็ง    (Stength-S) 

                       1.1  เทศบำลต ำบลสระแกว้ เป็นท่ีรำบสลบัท่ีดอนเละเป็นดินร่วนปนทรำยเหมำะส ำหรับท ำ
กำรเกษตร  คือ ออ้ย มนัส ำประหลงั เป็นพืชเศรษฐกิจ 

                      1.2   เทศบำลต ำบลสระแกว้ มีควำมอุดมสมบูรณ์ของดินและน ้ำ มีแหล่งน ้ำธรรมชำติไหลผำ่น คือ 
ล ำหว้ยเลำใหญ่  เลำหว้ยเลำนอ้ย  ล ำหว้ยเสียว ล ำหว้ยโสกผอื และล ำหว้ยล ำพงัชู   เป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ทำง
อำหำร 

                      1.3  ประชำชนในพื้นท่ี  มีกำรอนุรักษป์ระเพณีอนัดีของทอ้งถ่ินไวดี้   ซ่ึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีเอ้ือ 
ต่อกำรพฒันำภำยในต ำบล 

                      1.4  ประชำชนภำยในพื้นท่ีเทศบำลต ำบลสระแกว้ ค่อนขำ้งมีศกัยภำพ มีควำมรู้   
ควำมสำมำรถในเกณฑดี์  สำมำรถจะเขำ้มำเป็นตวัแทนของประชำชน   และสำมำรถขอควำมร่วมมือเพื่อช่วยเหลือ
ในกำรของรำชกำรได ้

  1.5  ในพื้นท่ีเทศบำลต ำบลสระแกว้  ประชำชนมีกำรรวมกลุ่มอำชีพ หลำยกลุ่ม  มีกำรจดัตั้งกลุ่ม
เป็นสหกรณ์มีควำมเขำ้แขง็ในระดบัหน่ึง  
            1.6   มีทำงหลวงแผน่ดิน  2297  ผำ่น  และมีรถประจ ำทำงวิง่ตลอดวนั 

  1.7  มีสถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีพร้อมจะท ำกำรปรับปรุงหรือพฒันำฟ้ืนฟูใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวของ
ต ำบลและอ ำเภอได ้

  1.8  ผูน้ ำชุมชน เขำ้มำมีบทบำทในกำรมีส่วนร่วมและใหค้วำมร่วมมือกำรวำงแผนพฒันำชุมชน
กบัเทศบำลต ำบลสระแกว้ และหน่วยงำนอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
   1.9 มีหอกระจำยข่ำว บอร์ดประชำสัมพนัธ์ขอ้มูลข่ำวสำรทำงรำชกำรทุกหมู่บำ้น ท ำใหป้ระชำชน
ไดรั้บขอ้มูลข่ำวสำร ประกำศต่ำงๆของหน่วยงำนไดอ้ยำ่งทัว่ถึง 
  1.10 ผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน สมำชิกสภำทอ้งถ่ิน และบุคลำกรขององคก์รมีวสิัยทศัน์และยดึถือแนว
ทำงกำรบริหำรงำนตำมหลกัธรรมำภิบำลเป็นส ำคญั 

 

 

 

      2.  จุดอ่อน     (Weakness – W) 

2.1  พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีรำบลุ่ม ดอน สภำพดินเป็นดินร่วนและดินทรำย ขำดควำมอุดม
สมบูรณ์ และ ดินเคม็เป็นบำงพื้นท่ี  มีป่ำเส่ือมโทรม  สภำพโดยทัว่ไปแหง้แลง้  พื้นท่ีท ำกำรเกษตรไม่ไดผ้ล
เท่ำท่ีควร 

2.2   ควำมขดัแยง้ภำยในหมู่บำ้น ต ำบล  เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีไม่เอ้ือต่อกำรพฒันำ 
2.3   กำรมีส่วนร่วมจำกภำคประชำชนอยูใ่นระดบัต ่ำ 
2.4   อตัรำกำรวำ่งงำนมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน  
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2.5   รำยจ่ำยครัวเรือนเพิ่มข้ึน ขณะท่ีรำยไดเ้ท่ำเดิมหรือลดลง 
2.6    กำรจดัสรรงบประมำณไม่เพียงพอ ต่อกำรพฒันำ ไม่ครอบคลุมทุกดำ้น 

2.7  พื้นท่ีบำงแห่งยงัไม่ไดรั้บกำรพฒันำทำงดำ้น ทำงสัญจร ไฟฟ้ำ แหล่งน ้ำ กำรสำธำรณูปโภค
อ่ืนๆ ยงัด ำเนินกำรไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ีเน่ืองจำกกำรขยำยตวัของชุมชนท่ีไกลออกจำกชุมชนเดิมมำกข้ึน     
 

3.  โอกาส   ( Opportunity  - O)       

3.1 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พ.ศ. 2550  ก ำหนดไวว้ำ่กำรบริหำรรำชกำรแผน่ดิน 
เร่ืองรัฐตอ้งกระจำยอ ำนำจใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพึ่งตนเองและตดัสินใจในกิจกำรของทอ้งถ่ินไดเ้อง โดย
ค ำนึงถึงเจตนำรมณ์ของประชำชนในทอ้งถ่ิน และส่งเสริมใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหน่วยงำนหลกัใน
กำรจดัท ำบริกำรสำธำรณะและมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจแกไ้ขปัญหำในพื้นท่ี และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
ยอ่มมีควำมเป็นอิสระในกำรก ำหนดนโยบำย  กำรปกครอง  กำรบริหำร  กำรจดับริกำรสำธำรณะท่ีมีควำม
หลำกหลำย  กำรบริหำรงำนบุคคล  กำรเงินและกำรคลงัและมีอ ำนำจหนำ้ท่ีของตนเองโดยเฉพำะ   

 

3.2 พระรำชบญัญติัก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2542  ก ำหนดให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอ ำนำจหนำ้ท่ีในกำรจดัระบบบริกำรสำธำรณะ
เพื่อประโยชน์ในทอ้งถ่ิน  โดยท่ีหน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคส่งเสริมและสนบัสนุนกำรถ่ำยโอน
ภำรกิจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตำมแผนกำรกระจำยอ ำนำจ 6  ดำ้น  ท ำให้เทศบำลมีโอกำสไดรั้บกำร
จดัสรรทั้งงบประมำณ  กำรฝึกอบรมควำมรู้  ศกัยภำพของเจำ้หนำ้ท่ี  และมีอ ำนำจหนำ้ท่ีในกำรควบคุม  ดูแล  
ป้องกนัและแกไ้ขเพิ่มมำกข้ึน  ท ำใหส้ำมำรถด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำควำมเร่งด่วนไดอ้ยำ่งรวดเร็วและมี
ประสิทธิภำพมำกข้ึน 

 

3.3 แผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบบัท่ี 11 เนน้กำรพฒันำเศรษฐกิจตำมหลกั
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่แบบผสมผสำน  เพื่อแกไ้ขปัญหำควำมยำกจน  
กระตุน้ใหชุ้มชนพึ่งตนเอง 

 

3.4 รัฐบำลมีแนวนโยบำยกำรส่งเสริม กำรมีส่วนร่วมในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยแก่
ประชำชน  เพื่อให้เกิดควำมรู้  ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัประชำธิปไตย  เป็นกำรกระตุน้และส่งเสริมใหป้ระชำชนเขำ้มำ
มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจดักำรทอ้งถ่ินของตนเองมำกข้ึน 

3.5 มีกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในภำครัฐ  เนน้ประสิทธิภำพ  ประหยดั เป็นธรรม โปร่งใส  
เปิดโอกำสใหภ้ำคประชำชนเขำ้มำมีส่วนร่วมคิด  ตดัสินใจ  และร่วมรับผลประโยชน์ 

3.6 กำรเปล่ียนแปลงระบบกำรเลือกตั้งของทอ้งถ่ิน  จะท ำใหก้ำรบริหำรงำนของเทศบำลต ำบล
สระแกว้ มีศกัยภำพมำกข้ึน  และผูบ้ริหำรจะมองปัญหำในภำพรวมมำกข้ึน 

3.7   ทศบำลมีอ ำนำจและมีอิสระในกำรบริหำรงบประมำณท ำใหเ้กิดควำมคล่องตวั  และเกิด
พฒันำในทุกดำ้น 
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3.8  เทศบำลต ำบลสระแกว้  อยูใ่นเขตอ ำเภอท่ีจงัหวดัใหค้วำมสนใจในกำรแกปั้ญหำภยัแลง้ 
3.9  เทศบำลต ำบลสระแกว้  มีเส้นทำงกำรคมนำคมท่ีสะดวก ท ำใหก้ำรขนส่งสินคำ้  และกำร

เดินทำงไปเขตอ่ืน ๆ  ไดส้ะดวก  
3.10 เทศบำลต ำบลสระแกว้  มีแหล่งน ้ำ คือ ล ำหว้ยเลำใหญ่  เลำหว้ยเลำนอ้ย  ล ำหว้ยเสียว ล ำ

หว้ยโสกผอื และล ำหว้ยล ำพงัชู            
 
 

4.  อุปสรรค   ( Threat - T)       
 

4.1   สภำวกำรณ์สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองและเศรษฐกิจในระดบัประเทศและภูมิภำคส่งผลต่อ
กำรพฒันำทอ้งถ่ิน ท่ีไม่มีควำมต่อเน่ืองกนั มกัมีกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยอยูบ่่อยคร้ัง 

4.2   ค่ำนิยมเยำวชนอนำคตของต ำบลมีแนวโนม้ ฟุ่มเฟือย  ใหค้วำมส ำคญัควำมเป็นไทยนอ้ย 
สนใจอำรยะธรรมต่ำงชำติมำกข้ึน 

4.3  เทคโนโลยเีปล่ียนแปลงรวดเร็ว น ำไปสู่ปัญหำทำงสังคม เน่ืองจำกประชำชนไม่ทนัต่อกำร
เปล่ียนแปลงนั้น                 

4.4   กำรเกิดภยัธรรมชำติซ ้ ำซำกอยูเ่ป็นประจ ำทุกปี  เช่น  ภยัแลง้  น ้ำท่วม เป็นตน้ 

4.5   ปัญหำกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดท่ีไม่สำมำรถขจดัปัญหำไดห้มดส้ิน  
4.6   รำคำพืชผลและผลผลิตทำงกำรเกษตรตกต ่ำท ำให้เกษตรกรมีรำยไดไ้ม่เพียงพอต่อกำรยงั

ชีพ 
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3.3 ความเช่ือโยงยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดักบัยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      โครงสร้างความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเทศบาลต าบลสระแก้ว  พ.ศ. 2561-2565) 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20  ปี 

 

ที่  2 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน 
 

 
 

 

ที่  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพคน 
 

ที ่ 6 
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ 

 
 

 
การรองรับการเชื่อมโยง
ภูมิภาคและความเป็น

เมือง 
 
 

 

การยกระดับศักยภาพ
การแข่งขันและการหลุด

พ้นกับดักรายได้ปาน
กลางสู่รายได้สูง 

 

 

การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการ

ปฏิรูประบบเพื่อสรา้ง
สังคมสูงวัยอย่างมี

คุณภาพ 
 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับ
ท่ี 12 

 

การบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

 

 

ที่  1 
การพัฒนาคุศักยภาพ
การผลิต  การแปรรูป

การค้า  พืชเศรษฐกิจให้
มีความเข้มแข็ง 

 

 ที่1 
การพัฒนาเศรษฐกิจให้มี

ความมั่นคงและมี
ความสามารถทางการแข่งขัน 
 

 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
 

ที่  2 
การเสริมการค้าการ
ลงทุนและพัฒนา

อุตสาหกรรมให้เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

 

 ที่ 6 
การพัฒนาการบริหาร

ภาครัฐ 
 

 

ที่ 5 
การเพิ่มศักยภาพของเมือง

เพื่อเช่ือมโยงโอกาสจากกลุ่ม
ประเทศลุ่มแม่น ้าโขง 

 

ที่  2 
การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคมที่มีคุณภาพ 

 
 

 

ที่  4 
การก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ที่ 8 
การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  
ภายใต้หลกัธรรมมาภิบาล 
 
 

ที่ 5 
การพัฒนาการเกษตร
อย่างยั่งยืน 
 
 

ที่1 
พัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 
 

 

ที่ 2 
การพัฒนาโครง 
สร้างพื นฐาน 

 
 

ที่ 6  
การสร้างเสริม 

สุขภาวะ 
 

ที่ 3 
การพัฒนา
การศึกษาและ
ศักยภาพพลเมือง 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  
อปท.ในเขตจังหวัด 
 

ที่5 
การพัฒนาระบบ

การบริหาร
จัดการที่ดี 

 

 

ที่1  
พัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

 

ที่ 2 
พัฒนาเมืองและ

ชุมชนน่าอยู ่
 

ส่งเสริมประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 
 

 

ส่งเสรมิประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 
 

 

ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
ได้รับการดูแลด้านสุขภาพ
และการบริการด้าน
สวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง 
 

ประชาชนได้รับการศึกษาเพิ่ม
มากขึ้น  ทั้งในระบบและนอก
ระบบการศึกษา รวมทั้งขยาย
ช่องทางในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่ทันสมยัของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
 
 

การได้รับบริการด้าน
สาธารณูปโภคมีความ
สะดวกและเสมอภาค 
 

ประชาชนมีอาชพี
และมีรายได้

พอเพียง 
 
 

ที่ 3 
เศรษฐกิจชุมชน
และการแข่งขัน 

 

ที่  4 
จัดการทรัพยากร

ธรรม 
ชาติสิ่งแวดล้อม
และการเกษตร 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลต าบลสระแก้ว 
 

การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
แบบบูรณาการและมีส่วนรว่ม 
 

การส่งเสริมให้ความรู้ด้าน
การเกษตรอนุรักษธ์รรมชาต ิ

 

 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตความเป็นอยู่
และส่งเสริมค่านิยมคุณธรรม

จริยธรรม 
ตลอดจนด้านการกีฬา 

 
 

พัฒนาส่งเสริมอาชีพและยึด
แนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 

 

 

พัฒนาเพื่อการรองรับบริการ
การและการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ด ี
 

ส้ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง  
ปรับปรุง  บ้ารุงรักษา

ซ่อมแซมถนนและรกัษา
ความปลอดภยั 

 -อุตสาหกรรม
และการฯ 
-รักษาความ
สงบภายใน 
-สร้างความ
เข้มแข็ง 
 

- แผนงาน
การศึกษา 
- ศาสนา
วัฒนธรรมฯ  -  -
สร้างความ
เข้มแข็ง 
- สาธารณสุข 

- แผนงานการเกษตร 

-อุตสาหกรรมและการฯ 
-บริการชุมชนและสังคม 
 
 

 

 
แผนงาน 

 

- บริหารงาน
ทั่วไป 
- บริหารงาน
คลัง 
- -อุตสาหกรรม
และการฯ 
- งบกลาง 

-สร้างความ
เข้มแข็ง 
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ผลผลิต/โครงการ 
 

22โครงการ 
 

16โครงการ 
 

2โครงการ 
 

81 โครงการ 
 

 51 โครงการ 
 

   77 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลสระแก้ว  อ าเภอเปือยน้อยจังหวัดขอนแก่น 

Strategy  Map 
 

แบบ  ยท 02 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี 
 

วิสัยทัศน ์
 

 

มุ่งพัฒนาสู่ “บ้านเมืองน่าอยู่  ก้าวทันเทคโนโลยี  ยึดหลักธรรมาภิบาล  ด ารงอยู่บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
ใส่ใจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 

 

การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี 
 

ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและการเกษตร 
 

ด้านเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการ
แข่งขัน 

 

การพัฒนาเมืองและชุมชนน่า
อยู่ 

 

ด้านการพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

 ยุทธศำสต
ร ์

 

ส่งเสรมิประชาชนมี
ส่วนร่วมในการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 
 

 

ประชาชนมี
อาชีพและมี

รายได้พอเพียง 
 
 

การได้รับบริการ
ด้านสาธารณูปโภค
มีความสะดวกและ
เสมอภาค 
 

ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น  ได้รับการดูแลด้าน
สุขภาพและการบริการ
ด้านสวัสดิการสังคมอย่าง
ทั่วถึง 
 

ประชาชนได้รับการศึกษาเพิ่ม
มากขึ้น  ทั้งในระบบและนอก
ระบบการศึกษา รวมทั้งขยาย
ช่องทางในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่ทันสมยัของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
 

 

เปา้ประสงค ์

 

ส่งเสริมประชาชนมี
ส่วนร่วมในการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 
 

 

สร้างระบบราชการที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

 

การบริการที่
สะดวกรวดเร็ว 

โปร่งใส มีคุณภาพ   
 

ประชาชนมีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ นมีรายได้

เสริมตลอด 
ทั งปี 

 

โครงสร้างพื นฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ทั่วถึง
และเป็นระบบ 

 
 

พัฒนาระบบการ
เรียนความรู้สร้าง
โอกาสแก่
ผู้ด้อยโอกาส
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 

 
 

ค่าเปา้หมาย 

 

ประชาชนมีความรักและ
หวงแหนทรัพยากร 

 

กลยทุธ 
 

พัฒนาส่งเสริมอาชีพและยึด
แนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 

 

 

ส้ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง  
ปรับปรุง  บ้ารุงรักษา

ซ่อมแซมถนนและรักษา
ความปลอดภยั 

 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตความเป็นอยู่และ
ส่งเสริมค่านิยมคุณธรรมจริยธรรม 

ตลอดจนด้านการกีฬา 
 
 

พัฒนาเพื่อการรองรับบริการ
การและการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ด ี
 

การส่งเสริมให้ความรู้ด้าน
การเกษตรอนุรักษธ์รรมชาต ิ

 

 

แผนงาน 

 

- แผนงาน
การศึกษา 
- ศาสนา
วัฒนธรรมฯ  -  -
สร้างความ
เข้มแข็ง 
- สาธารณสุข 
-อุตสาหกรรมและ
การฯ 
 
 

-สร้างความ
เข้มแข็ง 
 
 

 

 

 

 

 

-อุตสาหกรรม
และการฯ 
-รักษาความ
สงบภายใน 
-สร้างความ
เข้มแข็ง 
 

- บริหารงาน
ทั่วไป 
- บริหารงาน
คลัง 
- -อุตสาหกรรม
และการฯ 
- งบกลาง 
 

 

- แผนงานการเกษตร 

-อุตสาหกรรมและการฯ 
-บริการชุมชนและสังคม 
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จดัท ำโดย งำนนโยบำยและแผน ส ำนกัปลดัเทศบำล   

 

            

           รายละเอยีดแผนยุทธศาสตร์การพฒันา (พ.ศ. 2561  -  2564) เทศบาลต าบลสระแก้ว 
 

 
ความ

เช่ือมโยงกบั
ยุทธศาสตร์
จงัหวดั
ขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จงัหวดั
ขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ 
ทต.

สระแก้ว 
เป้าประสงค์ 

ตวัช้ีวดัผลผลติ/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 

ความก้าวหน้าของเป้าหมาย กลยุทธ์ 
ผลผลติ 

โครงการ/
กจิกรรม 

หน่วย
รับผดิชอ

บ 

หน่วย
สนับสนุ

น 

61 62 63 64 65 
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จดัท ำโดย งำนนโยบำยและแผน ส ำนกัปลดัเทศบำล    

 

กำรพฒันำ
คุณภำพคน
และสงัคม 

กำรพฒันำ
คุณภำพคน
และสงัคม 

กำรพฒันำ
คุณภำพคน
และสงัคม 

ประชำชนมีคุณภำพชีวติ
ท่ีดีข้ึน ชุมชนเขม้แขง็ 
สำธำรณูปโภคครอบคลุม
ทัว่ทั้งต ำบล สำมำรถ
ยกระดบักำรศึกษำภำยใน
ต ำบลสระแกว้ตำมท่ีได้
ตั้งเป้ำหมำยไว ้ประชำชน
ใหค้วำมส ำคญักบัศำสนำ 
สืบสำนวฒันธรรม
ประเพณีอนัดีงำม  
รองรับประชำคมอำเซียน 

จ ำนวนร้อยละ
ของเด็กและ
เยำวชนท่ีไดรั้บ 

บริกำรกำรศึกษำ 
ทั้งในระบบและ
นอกระบบไดรั้บ
กำรพฒันำท่ีดี
เพ่ิมข้ึน 

 

 

 

จ ำนวนกิจกรรมท่ี
จดักำรดำ้น
กำรศึกษำ 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

กำรส่งเสริมสนบัสนุนกำรจดั
กำรศึกษำท่ีมีคุณภำพทุกระดบั
ทั้งในและนอกระบบครอบคลุม
ทุกช่วงวยัใหเ้รียนรู้ตลอดชีวติ 
 

 

 

 

 

 

 

กำรส่งเสริมสนบัสนุนกำรจดั
กำรศึกษำท่ีมีคุณภำพทุกระดบั
ทั้งในและนอกระบบครอบคลุม
ทุกช่วงวยัใหเ้รียนรู้ตลอดชีวติ 
 

กิจกรรมส่งเสริม
พฒันำคุณภำพกำร
ศึกษขั้นพ้ืนฐำนและ
ขยำยโอกำส กำรมี
ส่วนร่วมของทุกภำค
ส่วนในกำรจดั
กำรศึกษำ 
 

 

 

 

กิจกรรมกำรเพ่ิม
โอกำสทำงกำรศึกษำ
และกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวติอยำ่งทัว่ถึงและมี
คุณภำพ 

เพ่ิมข้ึน 

ปีละ 25 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดักิจกรรม
ปีละ  4 

กิจกรรม 

กอง
กำรศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กอง
กำรศึกษำ 

 

ส ำนกั
ปลดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนกั
ปลดั 

 

 

 
ความ

เช่ือมโยงกบั
ยุทธศาสตร์
จงัหวดั
ขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน
เขตจงัหวดั
ขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ 
ทต.

สระแก้ว 
เป้าประสงค์ 

ตวัช้ีวดัผลผลติ/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
ผลผลติ 

โครงการ/
กจิกรรม 

หน่วย
รับผดิชอบ 

หน่วย
สนับสนุ

น 61 
6

2 

6

3 

6

4 

6

5 
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จดัท ำโดย งำนนโยบำยและแผน ส ำนกัปลดัเทศบำล   

 

กำรพฒันำ
คุณภำพคน
และสงัคม 

กำรพฒันำ
คุณภำพคน
และสงัคม 

กำรพฒันำ
คุณภำพคน
และสงัคม 

ประชำชนมีคุณภำพ
ชีวติท่ีดีข้ึน ชุมชน
เขม้แขง็ สำธำรณูปโภค
ครอบคลุมทัว่ทั้งต ำบล 
สำมำรถยกระดบั
กำรศึกษำภำยในต ำบล
สระแกว้ตำมท่ีได้
ตั้งเป้ำหมำยไว ้
ประชำชนให้
ควำมส ำคญักบัศำสนำ 
สืบสำนวฒันธรรม
ประเพณีอนัดีงำม  
รองรับประชำคม
อำเซียน 

จ ำนวนร้อยละของ
เด็กและเยำวชนใน
ต ำบลมีคุณธรรม
จริยธรรมมีควำม
ซ่ือสตัยเ์พ่ิมข้ึน 

 

จ ำนวนกิจกรรมท่ี
ด ำเนินกำรดำ้นกำร
ส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมแก่
เด็กและเยำวชน 

10 

 

 

 

 

 

1 

1

0 

 

 

 

 

 

1 

1

0 

 

 

 

 

 

1 

1

0 

 

 

 

 

 

1 

1

0 

 

 

 

 

 

1 

ส่งเสริม
ค่ำนิยม 
จริยธรรมและ
วฒันธรรมอนั
ดีงำมแก่เด็ก
และเยำวชน 

 

ส่งเสริม
ค่ำนิยม 
จริยธรรมและ
วฒันธรรมอนั
ดีงำมแก่เด็ก
และเยำวชน 

กิจกรรมเสริมสร้ำง
ค่ำนิยมคุณธรรม 
จริยธรรมและ
วฒันธรรมอนัดีงำม
แก่เด็กและเยำวชน 

 

กิจกรรมกำรสร้ำง
ควำมมัน่คงของชีวติ
และสงัคมอยูเ่ยน็เป็น
สุข กำรอนุรักษ ์
สร้ำงสรรค ์สืบสำน
ศำสนำ ศิลปะ จำรีต
ประเพณีอนัดีงำมของ
ทอ้งถ่ิน 

เพ่ิมข้ึนปีละ 
10% 

 

 

 

 

 

ปีละ 1 กิจกรรม 

กอง
กำรศึกษำ 

 

 

 

 

กอง
กำรศึกษำ 

 

ส ำนกั
ปลดั 
 

 

 

 

 

ส ำนกั
ปลดั 
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จดัท ำโดย งำนนโยบำยและแผน ส ำนกัปลดัเทศบำล    

 

ความ
เช่ือมโยงกบั
ยุทธศาสตร์
จงัหวดั
ขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน
เขตจงัหวดั
ขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ 
ทต.

สระแก้ว 
เป้าประสงค์ 

ตวัช้ีวดัผลผลติ/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 

ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
ผลผลติ 

โครงการ/
กจิกรรม 

หน่วย
รับผดิชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 61 

6

2 

6

3 

 
 

64 65 

กำรพฒันำ
คุณภำพคน
และสงัคม 

กำรพฒันำ
คุณภำพคน
และสงัคม 

กำรพฒันำ
คุณภำพคน
และสงัคม 

ประชำชนมีคุณภำพ
ชีวติท่ีดีข้ึน ชุมชน
เขม้แขง็ สำธำรณูปโภค
ครอบคลุมทัว่ทั้งต ำบล 
สำมำรถยกระดบั
กำรศึกษำภำยในต ำบล
สระแกว้ตำมท่ีได ้
ตั้งเป้ำหมำยไว ้
ประชำชนให้
ควำมส ำคญักบัศำสนำ 
สืบสำนวฒันธรรม
ประเพณีอนัดีงำม  
รองรับประชำคม
อำเซียน 

จ ำนวนประชำชนผู ้
มีสุขภำพร่ำงกำย
และสุขภำพจิตท่ีดี 
 

 

 

 

 

 

 

 

จ ำนวนอำสำสมคัร
สำธำรณสุขท่ีไดรั้บ
กำรอบรมศึกษำดู
งำน 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

5

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

0 

7

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

0 

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

กำรเสริมสร้ำงและ
สนบัสนุนกำรจดักำร
ดำ้นสำธำรณสุข กำร
ป้องกนัและควบคุม
โรค กำร
รักษำพยำบำล กำร
ฟ้ืนฟสูมรรถภำพทำง
ร่ำงกำยและจิตใจให้
ประชำชนมีสุขภำวะ
ท่ีสมบูรณ์ 

 

กำรเสริมสร้ำงและ
สนบัสนุนกำรจดักำร
ดำ้นสำธำรณสุข กำร
ป้องกนัและควบคุม
โรคกำร
รักษำพยำบำล กำร
ฟ้ืนฟสูมรรถภำพทำง
ร่ำงกำยและจิตใจให้

กิจกรรมพฒันำ
ควำมรู้และทกัษะ
กำรดูแลสุขภำพ
กำรสร้ำงสุขภำวะ
ชุมชนท่ีดีทั้งทำง
ร่ำงกำยและจิตใจ 
 

 

 

 

 

กิจกรรมส่งเสริม
สนบัสนุนกำร
พฒันำระบบ
บริกำรดำ้น
สำธำรณสุขมูล
ฐำนของชุมชน 

จ ำนวนผูไ้ดรั้บ
กำรส่งเสริม
สุขภำพเพ่ิมข้ึนปี
ละ 25 คน 

 

 

 

 

 

 

 

อำสำสมคัร
สำธำรณสุข
ไดรั้บกำรอบรม
ปีละ 40 คน 

ส ำนกัปลดั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนกัปลดั 

ส ำนกัปลดั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนกัปลดั 
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ประชำชนมีสุขภำวะ
ท่ีสมบูรณ์ 

 

  แบบ ยท.03 
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ควำม
เช่ือมโยงกบั
ยทุธศำสตร์
จงัหวดั
ขอนแก่น 

ยทุธศำสตร์ 
อปท.ใน
เขตจงัหวดั
ขอนแก่น 

ยทุธศำสตร์ 
ทต.

สระแกว้ 
เป้ำประสงค ์

ตวัช้ีวดัผลผลติ/

โครงการ 

ค่ำเป้ำหมำย 

ควำมกำ้วหนำ้ของ
เป้ำหมำย 

กลยทุธ ์
ผลลิต 

โครงกำร /
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอ

บ 

 

หน่วย
สนบัสนุน 

61 62 63 64 

 

 

65 

กำรพฒันำ
คุณภำพคน
และสงัคม 

กำรพฒันำ
คุณภำพคน
และสงัคม 

กำรพฒันำ
คุณภำพคน
และสงัคม 

ประชำชนมีคุณภำพ
ชีวติท่ีดีข้ึน ชุมชน
เขม้แขง็ 
สำธำรณูปโภค
ครอบคลุมทัว่ทั้ง
ต ำบล สำมำรถ
ยกระดบักำรศึกษำ
ภำยในต ำบลสระแกว้
ตำมท่ีไดต้ั้งเป้ำหมำย
ไว ้ประชำชนให้
ควำมส ำคญักบั
ศำสนำ สืบสำน
วฒันธรรมประเพณี
อนัดีงำม  รองรับ
ประชำคมอำเซียน 

จ ำนวนโครงกำร/
กลุ่มท่ีเขำ้ร่วม
โครงกำรกิกรรม
ส่งเสริมสนบัสนุน
กำรแพทยแ์ผนไทย 
 

 

กำรจดักิจกรรมกีฬำ
และนนัทนำกำรใน
หมู่บำ้นอยำ่งต่อเน่ือง 

 
 

จ ำนวนสนำมกีฬำ
รวมถึงศูนยอ์อกก ำลงั
กำยท่ีเพ่ิมข้ึนในต ำบล 
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 
 
 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 
 
 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 
 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 
 
 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 
 

 

 
 
 

1 

พฒันำส่งเสริมและ
สนบัสนุนกำรแพทยแ์ผน
ไทย กำรแพทยท์ำงเลือก 
กำรแพทยพ้ื์นบำ้นและ
สมุนไพร 
 

 

กำรส่งเสริมและสนบัสนุน
กำรกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศและ
กำรกีฬำเพ่ือกำรออกก ำลงั
กำย 
 

 

กำรส่งเสริมและสนบัสนุน
กำรกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศและ
กำรกีฬำเพ่ือกำรออกก ำลงั
กำย 
 

 

โครงกำรพฒันำควำมรู้
ควำมสำมำรถทกัษะ
เก่ียวกบักำรแพทยแ์ผน
ไทย กำรแพทยท์ำงเลือก  
กำรนวดแผนไทย 
 

 

กิจกรรมส่งเสริม
สนบัสนุนกำรพฒันำ
ทกัษะดำ้นกีฬำเพ่ือสู่
ควำมเป็นเลิศ 
 

กิจกรรมกำรปรับปรุง 
พฒันำลำนกีฬำ สวน
สุขภำพ สวนสำธำรณะ
เพ่ือกำรออกก ำลงักำย 

ปีละ 1 

โครงกำร 
 

 

 

 

 

ปีละ 1 

โครงกำร 
 

 

 

ปีละ 1 

หมู่บำ้น 

ส ำนกั
ปลดั 
 

 

 

 

 

 

กอง
กำรศึกษำ 
 

 

 

กอง
กำรศึกษำ 
 

ส ำนกั
ปลดั 
 

 

 

 

 

 

ส ำนกั
ปลดั 
 

 

  
แบบ ยท.03 
 -82- 

 



                                                                                                       

จดัท ำโดย งำนนโยบำยและแผน ส ำนกัปลดัเทศบำล   

 

ความ
เช่ือมโยงกบั
ยุทธศาสตร์
จงัหวดั
ขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จงัหวดั
ขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ 
ทต.

สระแก้ว 
เป้าประสงค์ 

ตวัช้ีวดัผลผลติ/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 

ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
ผลผลติ
โครงการ/
กจิกรรม 

หน่วย
รับผดิชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

6

1 

6

2 
63 64 

 
 

65 

กำรสร้ำง
ควำมมัน่คง
และควำม
ปลอดภยัใน
ชีวติและ
ทรัพยสิ์น 

กำรพฒันำ
เมืองและ
ชุมชนน่ำอยู ่

กำรพฒันำ
เมืองและ
ชุมชนน่ำอยู ่

ประชำชนมีคุณภำพ
ชีวติท่ีดีข้ึน ชุมชน
เขม้แขง็ ภำยในต ำบลมี
ควำมสงบเรียบร้อย 
สำธำรณูปโภค
ครอบคลุมทัว่ทั้งต ำบล
รองรับประชำคม
อำเซียน อุดมสมบูรณ์
ไปดว้ยแหล่งน ้ ำ 
 

 

จ ำนวนถนนท่ีไดรั้บ
กำรก่อสร้ำงเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

จ ำนวนเสน้ทำงท่ี
ไดรั้บกำรก่อสร้ำง
ก่อสร้ำงขยำยเขต
ไฟฟ้ำ 
 

 

 

จ ำนวนประชำชน
เขำ้อบรม
อำสำสมคัรและ
ป้องกนัภยัเพ่ิมข้ึน 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1

0 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1

0 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1

0 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1

0 

 

3 

 

 

 

 

2 

พฒันำและสนบัสนุน
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ดำ้นกำรคมนำคม
ขนส่ง 
  

 

พฒันำและสนบัสนุน
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ดำ้นกำรคมนำคม
ขนส่งและระบบกำร
ใหบ้ริกำรขนส่ง
มวลชน 

 

พฒันำเพ่ิม
ประสิทธิภำพระบบ
เครือข่ำยกำรป้องกนั
และบรรเทำสำธำรณ
ภยัในทอ้งถ่ิน 

กิจกรรมกำรพฒันำระบบ
สำธำรณูปโภค 
สำธำรณูปกำร พฒันำกำร
คมนำคมขนส่งอยำ่งเป็น
ระบบ 

กิจกรรมกำรพฒันำระบบ
สำธำรณูปโภค 
สำธำรณูปกำรและ
ส่ิงก่อสร้ำงตำมอ ำนำจ
หนำ้ท่ีท่ีก ำหนดไวใ้น
ระเบียบ กฎหมำยท่ี
เก่ียวขอ้ง 
กิจกรรมกำรส่งเสริม 
พฒันำกำรสร้ำงควำม
เขม้แขง็ชุมชนและกำร
รักษำควำมสงบเรียบร้อย 
กำรป้องกนัภยัพิบติั ภยั
สำธำรณะภยั 
 

ก่อสร้ำง 
ปรับปรุง ปี
ละ 3 

เสน้ทำง 
 

ปีละ 2 

เสน้ทำง 
 

 

 

 

 

เพ่ิมข้ึนปีละ 
10 คน 

กองช่ำง 
 

 

 

 

กองช่ำง 
 

 

 

 

 

 

ส ำนกั
ปลดั 

ส ำนกั
ปลดั 
 

 

 

 

ส ำนกั
ปลดั 
 

 

 

 

 

 

ส ำนกั
ปลดั 
 



                                           

จดัท ำโดย งำนนโยบำยและแผน ส ำนกัปลดัเทศบำล    

 

  แบบ ยท.03 
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จดัท ำโดย งำนนโยบำยและแผน ส ำนกัปลดัเทศบำล   

 

ความ
เช่ือมโยงกบั
ยุทธศาสตร์
จงัหวดั
ขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จงัหวดั
ขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ 
ทต.

สระแก้ว 
เป้าประสงค์ 

ตวัช้ีวดัผลผลติ/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 

ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กจิกรรม 

หน่วย
รับผดิชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

6

1 

6

2 

6

3 
64 

 
 

65 

กำรสร้ำง
ควำมมัน่คง
และควำม
ปลอดภยัใน
ชีวติและ
ทรัพยสิ์น 

กำรพฒันำ
เมืองและ
ชุมชนน่ำอยู ่

กำรพฒันำ
เมืองและ
ชุมชนน่ำอยู ่

ประชำชนมีคุณภำพ
ชีวติท่ีดีข้ึน ชุมชน
เขม้แขง็ ภำยใน
ต ำบลมีควำมสงบ
เรียบร้อย 
สำธำรณูปโภค
ครอบคลุมทัว่ทั้ง
ต ำบลรองรับ
ประชำคมอำเซียน 
อุดมสมบูรณ์ไป
ดว้ยแหล่งน ้ ำ 
 

 

จ ำนวนครอบครัวท่ี
เขำ้ร่วมโครงกำร
ส่งเสริมควำมสมัพนัธ์
ครอบครัว 
 

จ ำนวนประชำชนท่ี
เขำ้ร่วมโครงกำร
อบรมใหค้วำมรู้ดำ้น
กฎหมำย 
 

 

 

 

จ ำนวนประชำชนท่ี
เขำ้ร่วมกิจกรรมกีฬำ
ใชเ้วลำวำ่งใหเ้กิด
ประโยชน์ห่ำงไกลยำ
เสพติด 

1

0 

 

 

 

 

 

3

0 

 

 

 

 

 

5

0 

 

1

0 

 

 

 

 

 

3

0 

 

 

 

 

 

5

0 

 

1

0 

 

 

 

 

 

3

0 

 

 

 

 

 

5

0 

10 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

50 

พฒันำ ส่งเสริมและ
สนบัสนุนระบบกำร
รักษำควำมปลอดภยั
ในชุมชนแบบมีส่วน
ร่วม 

 

พฒันำ ส่งเสริมและ
สนบัสนุนระบบกำร
รักษำควำมปลอดภยั
ในเขตเมืองและ
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

 

ส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหห้มู่บำ้น 
ชุมชน ปลอดยำเสพ
ติดและอบำยมุข 
 

 

กิจกรรมส่งเสริมกำรสร้ำง
ควำมผกูพนั 
ควำมสมัพนัธ์กำรสร้ำง
ครอบครัว สงัคม ชุมชน
อยำ่งย ัง่ยนื 

 

กิจกรรมกำรส่งเสริมกำร
พฒันำควำมรู้และกำรมี
ส่วนร่วมดำ้นสิทธิ
มนุษยชน กฎหมำยทัว่ไป
และขอ้บงัคบัสงัคมและ
ชุมชน 

 

โครงกำรส่งเสริม
สนบัสนุนใหชุ้มชนระงบั
ยบัย ั้ง ป้องกนั และแกไ้ข
ปัญหำยำเสพติดในพ้ืนท่ี
แบบบูรณำกำร 

เพ่ิมข้ึนปี
ละ 10 

ครอบครัว 
 

 

 

ปีละ 30 

คน 

 

 

 

 

ปีละ 50 

คน 

ส ำนกัปลดั 
 

 

 

 

 

ส ำนกัปลดั 
 

 

 

 

 

ส ำนกัปลดั 

ส ำนกั
ปลดั 
 

 

 

 

 

ส ำนกั
ปลดั 
 

 

 

 

 

ส ำนกั
ปลดั 
 

  แบบ ยท.03 
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จดัท ำโดย งำนนโยบำยและแผน ส ำนกัปลดัเทศบำล    

 

ความ
เช่ือมโยงกบั
ยุทธศาสตร์
จงัหวดั
ขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จงัหวดั
ขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ 
ทต.

สระแก้ว 
เป้าประสงค์ 

ตวัช้ีวดัผลผลติ/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 

ความก้าวหน้าของเป้าหมาย กลยุทธ์ 
ผลผลติ 

โครงการ/
กจิกรรม 

หน่วย
รับผดิชอบ 

 

หน่วย
สนับสนุน 

5

8 

5

9 

6

0 
61 

 
 

65 

กำรพฒันำ
เศรษฐกิจให้
มีควำม
มัน่คงและมี
ควำมสำมำร
ถในกำร
แข่งขนั 

กำรพฒันำ
เศรษฐกิจ
ชุมชนเพี่อ
กำรแข่งขนั 

กำรพฒันำ
เศรษฐกิจ
ชุมชนเพี่อ
กำรแข่งขนั 

เกษตรกรมีควำมรู้
ดำ้นกำรเกษตร
เพ่ิมข้ึน สำมำรถ
พฒันำผลิตผลสินคำ้
ดำ้นกำรเกษตรได้
อยำ่งมีคุณภำพพร้อม
ต่อกำรส่งออกสู่ตลำด
ทุกระดบัประชำชนมี
ควำมรู้ดำ้นอำชีพ 
สำมำรถประกอบ
อำชีพเล้ียงตนเองและ
ครอบครัวได ้กำร
วำ่งงำนในต ำบล
ลดลง 
 

ประชำชนมีรำยได้
เพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

ผลิตภณัฑ ์
OTOP ต ำบลมี
ขำยตำมทอ้งตลำด 
 

 

 

 

กลุ่มมีกำรบริหำร
จดักำรกลุ่มท่ี
ถูกตอ้ง 

1

0 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

1

0 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

1

0 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

3 

10 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

4 

10 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

5 

พฒันำส่งเสริมและสนบัสนุน
กำรเพ่ิมมูลค่ำผลิตภณัฑ์
ชุมชนและสินคำ้กำรเกษตร
อยำ่งครบวงจรตั้งแต่กำรผลิต 
กำรออกแบบ กำรบรรจุภณัฑ์
และกำรตลำด 
 

พฒันำส่งเสริมและสนบัสนุน
กำรเพ่ิมมูลค่ำผลิตภณัฑ์
ชุมชนและสินคำ้กำรเกษตร
อยำ่งครบวงจรตั้งแต่กำรผลิต 
กำรออกแบบ กำรบรรจุภณัฑ์
และกำรตลำด 
 

พฒันำส่งเสริมและสนบัสนุน
กำรเพ่ิมมูลค่ำผลิตภณัฑ์
ชุมชนและสินคำ้กำรเกษตร
อยำ่งครบวงจรตั้งแต่กำรผลิต 

กิจกรรมกำรพฒันำ
และส่งเสริม
เครือข่ำยวสิำหกิจ
ชุมชนใหเ้ขม้แขง็
และสำมำรถแข่งขนั
ได ้

 

กิจกรรมกำรเพ่ิมขีด
ควำมสำมรถ
ทำงกำรแข่งขนัของ
กลุ่มอำชีพเพ่ือกำร
เพ่ิมมูลค่ำผลิตภณัฑ์
ชุมชน 

 

กิจกรรมสนบัสนุน
ส่งเสริมกำร
รวมกลุ่มอำชีพเสริม 
กำรพฒันำกลุ่ม
อำชีพในชุมชน 

ปีละ 10 

ครอบครัว 
 

 

 

 

 

ปีละ 1 

โครงกำร 
 

 

 

 

 

เพ่ิมข้ึนปี
ละ 1 

กลุ่ม 

ส ำนกั
ปลดั 
 

 

 

 

 

 

ส ำนกั
ปลดั 
 

 

 

 

 

 

ส ำนกั
ปลดั 

ส ำนกั
ปลดั 
 

 

 

 

 

 

ส ำนกั
ปลดั 
 

 

 

 

 

 

ส ำนกั
ปลดั 



                                                                                                       

จดัท ำโดย งำนนโยบำยและแผน ส ำนกัปลดัเทศบำล   

 

กำรออกแบบ กำรบรรจุภณัฑ์
และกำรตลำด 
 

  
แบบ ยท.03 
 

-85- 
 



                                           

จดัท ำโดย งำนนโยบำยและแผน ส ำนกัปลดัเทศบำล    

 

ความ
เช่ือมโยงกบั
ยุทธศาสตร์
จงัหวดั
ขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จงัหวดั
ขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ 
ทต.

สระแก้ว 
เป้าประสงค์ 

ตวัช้ีวดัผลผลติ/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 

ความก้าวหน้าของเป้าหมาย กลยุทธ์ 
ผลผลติ 

โครงการ/
กจิกรรม 

หน่วย
รับผดิชอบ 

 

หน่วย
สนับสนุน 

 

5

8 

 

5

9 

 

6

0 

 

61 

 

65 

กำรพฒันำ
เศรษฐกิจให้
มีควำม
มัน่คงและมี
ควำมสำมำร
ถในกำร
แข่งขนั 

กำรพฒันำ
เศรษฐกิจ
ชุมชนเพี่อ
กำรแข่งขนั 

กำรพฒันำ
เศรษฐกิจ
ชุมชนเพี่อ
กำรแข่งขนั 

เกษตรกรมี
ควำมรู้ดำ้น
กำรเกษตรเพ่ิมข้ึน 
สำมำรถพฒันำ
ผลิตผลสินคำ้ดำ้น
กำรเกษตรได้
อยำ่งมีคุณภำพ
พร้อมต่อกำร
ส่งออกสู่ตลำดทุก
ระดบัประชำชนมี
ควำมรู้ดำ้นอำชีพ 
สำมำรถประกอบ
อำชีพเล้ียงตนเอง
และครอบครัวได ้
กำรวำ่งงำนใน
ต ำบลลดลง 
 

จ ำนวนเกษตรกร
ไดรั้บกำรส่งเสริม
ควำมรู้ดำ้นพืช
และสตัว ์
 

 

 

จ ำนวนเกษตรท่ี
ไดรั้บกำรส่งเสริม
ดำ้นตลำดรับซ้ือ
สินคำ้ 
 

 
 

จ ำนวนครัวเรือน
ท่ีไดรั้บกำร
ส่งเสริมในกำร
นอ้มน ำหลกั
ปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชใ้น
ชีวติประจ ำวนั 
 

1

0 

 

 

 

 
 

1

0 

 

 

 

 

 

1

0 

 

 

 

 

 

 

1 

1

0 

 

 

 

 
 

1

0 

 

 

 

 

 

1

0 

 

 

 

 

 

 

1 

1

0 

 

 

 

 
 

1

0 

 

 

 

 

 

1

0 

 

 

 

 

 

 

1 

10 

 

 

 

 
 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

1 

 

10 

 

 

 
 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

1 

ส่งเสริมสนบัสนุน
กระบวนกำรเรียนรู้และ
กำรน ำหลกัปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในกำรประกอบอำชีพ 
 

ส่งเสริมสนบัสนุน
กระบวนกำรเรียนรู้และ
กำรน ำหลกัปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในกำรประกอบอำชีพ 

ส่งเสริมสนบัสนุน
กระบวนกำรเรียนรู้และ
กำรน ำหลกัปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในกำรประกอบอำชีพ 

 

 

 

กิจกรรมส่งเสริมสนบัสนุน
กระบวนกำรเรียนรู้กำร
ประกอบอำชีพดำ้นเกษตรกรรม 

 

 
 

โครงกำรส่งเสริมสนบัสนุนกำร
พฒันำผลิตผลทำงกำรเกษตร
โดยเนน้คุณภำพใหต้รงต่อ
ควำมตอ้งกำรตลำดกลุ่ม
อำเซียน 

 

 

กิจกรรมส่งเสริมกำรเกษตรตำม
หลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือกำรพฒันำกลุ่มอำชีพอยำ่ง
ย ัง่ยนื 

 

 

 

ปีละ 10  

คน 

 

 

 
 

ปีละ 10 

คน 

 

 

 

  

ปีละ 10 

ครอบครัว 
 

 

 

 

 

ปีละ 1 

โครงกำร 

ส ำนกั
ปลดั 
 

 

 

 
 

ส ำนกั
ปลดั 
 

 

 

 

 

ส ำนกั
ปลดั 
 

 

 

 

 

 

ส ำนกั
ปลดั 
 

 

 

 
  

ส ำนกั
ปลดั 
 

 

 

 

 

ส ำนกั
ปลดั 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                       

จดัท ำโดย งำนนโยบำยและแผน ส ำนกัปลดัเทศบำล   

 

จ ำนวนกิจกรรม
กำรส่งเสริมกำร
ท่องเท่ียว 

   พฒันำและส่งเสริมกำร
ท่องเท่ียว 

โครงกำร/กิจกรรมส่งเสริม
ปรับปรุง อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู
แหล่งท่องเท่ียวในชุมชน 

กองช่ำง ส ำนกั
ปลดั 

 

 

 

ความ
เช่ือมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

ยุทธศาสตร์ 
ทต.

สระแก้ว 
เป้าประสงค์ 

ตวัช้ีวดัผลผลติ/

โครงการ 
ค่าเป้าหมาย 

ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
ผลผลติ 

โครงการ/
กจิกรรม 

หน่วย
รับผดิชอบ 

 

หน่วย
สนับสนุน 

-86- 
 

แบบ ยท.03 
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จงัหวดั
ขอนแก่น 

จงัหวดั
ขอนแก่น 

 

6

1 

 
 

6

2 

 

62 
 

64 
 

65 
     

กำรบริหำร
จดักำร
ทรัพยำกรธ
รรมชำติ
และ
ส่ิงแวดลอ้ม
เพื่อกำร
พฒันำท่ี
ย ัง่ยนื 

กำรจดักำร
ทรัพยำกรธ
รรมชำติ
และ
ส่ิงแวดลอ้ม
อยำ่งย ัง่ยนื 

กำรจดักำร
ทรัพยำกรธ
รรมชำติ
และส่ิงแวด 
ลอ้มอยำ่ง
ย ัง่ยนื 

เพื่อเป็นกำรพฒันำระบบกำร
จดักำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชนใหมี้สภำพท่ี
สมบูรณ์ และสร้ำงจิตส ำนึกให้
ประชำชนรักส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือ
ควำมสมบูรณ์ของป่ำไมแ้ละ
ควำมสมดุลของธรรมชำติ ไม่ให้
ท ำลำยตน้ไมไ้ปมำกกวำ่น้ี  
ปรับปรุงภูมิทศัน์หรือสวนหยอ่ม
รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวภำยใน
ต ำบล 

กิจกรมท่ีหมู่บำ้น
มีส่วนร่วม
รับผิดชอบในกำร
บริหำรจดักำรขยะ
มูลฝอยและส่ิง
ปฏิกลู 
 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 กิจกรรมกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำร
บริหำรจดักำรขยะ
ชุมชนอยำ่งเป็น
ระบบ 

 

 

 

หมู่บำ้นท่ีเขำ้ร่วม
โครงกำรมีควำม
สะอำดมำกยิง่ข้ึน 

 

 

 

 

 

1 

กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองช่ำง 
 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนกั
ปลดั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้าของเป้าหมาย กลยุทธ์  

แบบ ยท.03 
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ความ
เช่ือมโยงกบั
ยุทธศาสตร์
จงัหวดั
ขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จงัหวดั
ขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ 
ทต.

สระแก้ว 

ตวัช้ีวดัผลผลติ/

โครงการ 

 

6

1 

 

6

2 

 

63 

 

6

4 

 

65 ผลผลติ 

โครงการ/
กจิกรรม 

หน่วย
รับผดิชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

กำรบริหำร
กิจกำร
ภำครัฐ 

กำรพฒันำ
ระบบกำร
บริหำร

จดักำรท่ีดี 

กำรพฒันำ
ระบบกำร
บริหำร
จดักำรท่ีดี 

ประชำชนมีควำมรู้
ควำมเขำ้ใจในกำร
ปกครองระบอบ

ประชำธิปไตย  มีส่วน
ร่วมของประชำชนใน
กำรบริหำรจดักำร
ทอ้งถ่ินมำกข้ึน มี
คุณธรรมจริยธรรม 
รอบรู้กฎหมำยท่ี

เก่ียวขอ้ง กำรบริหำรจดั
ของเทศบำลต ำบล

สระแกว้มีกำรจดัสรร
ทรัพยำกรท ำใหเ้กิด
ควำมพร้อมต่อกำร
ใหบ้ริกำรประชำชน

มำกยิง่ข้ึน 

ร้อยละของ
บุคลำกรท่ีไดรั้บ
กำรพฒันำ
ควำมรู้

ควำมสำมำรถ 
ศกัยภำพในกำร
ปฏิบติังำน 

 

จ ำนวนกิจกรรม
โครงกำรท่ี
ด ำเนินกำร
พฒันำระบบ
สำรสนเทศของ

องคก์ร 
 

ร้อยละของ
รำยไดท่ี้จดัเก็บ

เพ่ิมข้ึน 

9

0 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

100 

9

0 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

100 

90 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

100 

9

0 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

100 

90 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

10

0 

กิจกรรมกำรเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถของ

บุคลำกรใหพ้ร้อมกบักำร
เปล่ียนแปลงและรองรับ
กำรเขำ้สู่ประชำคม

อำเซียน 

 

 

กิจกรรมกำรพฒันำระบบ
ฐำนขอ้มูลสำรสนเทศ
และกำรส่ือสำรให้
ทนัสมยัและบริกำร
ประชำชนไดอ้ยำ่งมี

ประสิทธิภำพ 

 

 

กิจกรรมกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรจดัเก็บ

รำยไดข้องทอ้งถ่ิน 

บุคลำกรไดรั้บ
กำรพฒันำ
ศกัยภำพกำร

ปฏิบติังำนอยำ่ง
ต่อเน่ือง 

 

 

 

 

กำรบริกำรดำ้น
ขอ้มูลสำรสนเทศ
แก่ประชำชนได้
อยำ่งครบถว้น 

 

 

 

ร้อยละของกำร
จดัเก็บภำษีใน
พ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 

ปีละ 
90%

ของ
บุคลำกร 

 

 

 

 

 

ปีละ 5 

โครงกำร 
 

 

 

 

 

ปีละ 
100%

ของกำร
จดัเก็บ
รำยได ้

ส ำนกัปลดั 
 

 

 

 

 

 

 

ส ำนกัปลดั 
 

 

 

 

 

 

กองคลงั 

กองคลงั 
กองช่ำง 
กอง

กำรศึกษำ 
 

 

 

 

กองคลงั 
กองช่ำง 
กอง

กำรศึกษำ 
 

 

 

ส ำนกั
ปลดั 
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ความ

เช่ือมโยงกบั
ยุทธศาสตร์
จงัหวดั
ขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จงัหวดั
ขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ 
ทต.

สระแก้ว 
เป้าประสงค์ 

ตวัช้ีวดัผลผลติ/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 

ความก้าวหน้าของเป้าหมาย กลยุทธ์ 
ผลผลติ 

โครงการ/
กจิกรรม 

หน่วย
รับผดิชอบ 

 

หน่วย
สนับสนุน 

6

1 

6

2 

63 64 6

5 
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จดัท ำโดย งำนนโยบำยและแผน ส ำนกัปลดัเทศบำล   

 

กำรบริหำร
กิจกำร
ภำครัฐ 

กำรพฒันำ
ระบบกำร
บริหำร
จดักำรท่ีดี 

กำรพฒันำ
ระบบกำร
บริหำร
จดักำรท่ีดี 

ประชำชนมีควำมรู้ควำม
เขำ้ใจในกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตย  มี
ส่วนร่วมของประชำชน
ในกำรบริหำรจดักำร
ทอ้งถ่ินมำกข้ึน มี
คุณธรรมจริยธรรม รอบรู้
กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง กำร
บริหำรจดัขององคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบลหนอง
ตำแตม้มีกำรจดัสรร
ทรัพยำกรท ำใหเ้กิดควำม
พร้อมต่อกำรใหบ้ริกำร
ประชำชนมำกยิง่ข้ึน 

จ ำนวนหมู่บำ้นท่ีมี
กำรบริหำรและกำร
จดักำรระเบียบ
ชุมชนท่ีดี 
 

 

 

ร้อยละของ
ประชำชนมีควำม
พึงพอใจในคุณภำพ
งำนกำรใหบ้ริกำร
ภำครัฐ 

4 

 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

80 

กิจกรรมกำรสร้ำงควำม
ปรองดองสมำนฉนัท ์
กำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อยภำยในและ
กำรวำงแผนพฒันำ
ชุมชนอยำ่งย ัง่ยนื 

 

กิจกรรมกำรส่งเสริม
กำรบริหำรจดักำร
องคก์รโดยเปิดโอกำส
ใหป้ระชำชนมีส่วนร่วม
ในกำรบริหำรจดักำร
ตำมหลกัธรรมำภิบำล
กำรบริหำรจดักำร
บำ้นเมืองท่ีดี 

หมู่บำ้นมีกำร
บริหำรจดักำร
ชุมชนท่ีดี 
 

 

 

 

ประชำชนมี
ควำมพึงพอใจ
ในกำร
ใหบ้ริกำรของ
ภำครัฐ 

ทั้ง 4 ชุมชน 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละ 
80% ของ
ผูรั้บบริกำร 

ส ำนกัปลดั 
 

 

 

 

 

 

ส ำนกัปลดั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองคลงั 
กองช่ำง 
กอง
กำรศึกษำ 
 

 

 
 

กองคลงั 
กองช่ำง 
กอง
กำรศึกษำ 
 

 

 

 

 

 



                                           

จดัท ำโดย งำนนโยบำยและแผน ส ำนกัปลดัเทศบำล    

 

 

ส่วนที่ 4 

การน าแผนพฒันาท้องถิ่นไปสู่การปฏบัิติ 
1. ยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนงาน 

 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นกำร
พฒันำคุณภำพคนและสังคม
   

ดำ้นบริกำรชุมชน
และสังคม 
 

ดำ้นกำรเศรษฐกิจ 

แผนงำนกำรศึกษำ 
แผนงำนศำสนำวฒันธรรมและ
นนัทนำกำร 
แผนงำนสร้ำงควำมเขม้แขง็ชุมชน 

แผนงำนสำธำรณสุข 

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

กองกำรศึกษำ 
ส ำนกัปลดั 
กองช่ำง 

กองคลงั 

2 ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นกำร
พฒันำเมืองและชุมชนน่ำอยู่
  

ดำ้นกำรเศรษฐกิจ 
ดำ้นบริหำรทัว่ไป 

ดำ้นบริกำรชุมชน
และสังคม 

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 

แผนงำนสร้ำงควำมเขม้แขง็ชุมชน 

 

 

ส ำนกังำน
ปลดั 
กองช่ำง 

กองคลงั 

3 ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้น
เศรษฐกิจชุมชน เพื่อกำร
แข่งขนั   

ดำ้นกำรเศรษฐกิจ 
 

ดำ้นบริกำรชุมชน
และสังคม 

 

แผนงำนสร้ำงควำมเขม้แขง็ชุมชน 

แผนงำนเคหะและชุมชน 

ส ำนกังำน
ปลดั 

กองคลงั 

4 ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นกำร
จดักำรทรัพยำกรธรรมชำติ
ส่ิงแวดลอ้ม และกำรเกษตร 

ดำ้นกำรเศรษฐกิจ แผนงำนกำรเกษตร 
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

ส ำนกังำน
ปลดั 

กองคลงั 

5 ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นกำร
พฒันำระบบบริหำรจดักำรท่ีดี 

ดำ้นบริหำรทัว่ไป 

ดำ้นบริกำรชุมชน
และสังคม 

ดำ้นกำรด ำเนินงำน 

 

 

แผนงำนบริหำรทัว่ไป 

งำนบริหำรงำนคลงั 
แผนงำนเคหะและชุมชน 

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
แผนงำนงบกลำง 
 

ส ำนกังำน
ปลดั 
กองคลงั 
กองช่ำง 

กองคลงั 
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รายละเอยีดโครงการ 
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ส่วนที่ 5 

การติดตามประเมนิผล 
 

    กำรติดตำมแผนพฒันำหำ้ปีพ.ศ. 2561-2565  และกำรน ำแผนพฒันำไปสู่
กำรปฏิบติัเป็นหนำ้ท่ีของผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน ตอ้งก ำหนดแนวทำงนโยบำยในกำรบริหำรพฒันำทอ้งถ่ิน  ซ่ึงผูบ้ริหำร
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ ำเป็นตอ้งก ำหนดแนวทำงกำรพฒันำ ให้แผนพฒันำทอ้งถ่ินตอบสนองต่อปัญหำ 
ควำมตอ้งกำรและศกัยภำพของเทศบำลต ำบลนำแพง รวมทั้งสอดคลอ้งกบัแผนพฒันำจงัหวดัขอนแก่น แบบบูรณำ
กำรและแผนพฒันำกลุ่มจงัหวดั ตลอดจนทั้งแผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติและนโยบำยของรัฐบำล 
ดงันั้นกำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบติัจึงสำมำรถแบ่งเป็น 4 แนวทำงดงัน้ี 

   1.  เทศบำลต ำบลสระแกว้ ด ำเนินกำรเอง โดยกำรแปลงแนวทำงกำรพฒันำและ
โครงกำรในแผนพฒันำสำมปี ไปจดัท ำแผนงำนงบประมำณ หรือเทศบญัญติังบประมำณรำยจ่ำยงบประมำณ
ประจ ำปี เพื่อปฏิบติัใหบ้รรลุจุดประสงคข์องแผนงำนโครงกำร 
   2.  กำรสนบัสนุนใหห้น่วยงำนรำชกำรอ่ืน หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ร
เอกชน เป็นผูด้  ำเนินงำนในกรณีท่ีเทศบำลต ำบลสระแกว้   ไม่มีควำมพร้อมหรือศกัยภำพเพียงพอและมีหน่วยงำน
หรือองคก์รอ่ืน มีศกัยภำพและมีควำมพร้อมท่ีจะด ำเนินงำนมำกกวำ่ 
   3.  กำรร่วมมือกบัหน่วยงำนอ่ืน หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน องคก์รเอกชนอ่ืน 
ในกำรด ำเนินงำนในกรณีท่ีจะปฏิบติังำน ตอ้งเก่ียวพนักบัหน่วยงำนหรือองคก์ร โดยอำจด ำเนินงำนในรูปแบบ
คณะท ำงำนหรือคณะกรรมกำร 
   4.  กำรประสำนหน่วยงำนหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคเ์อกชนอ่ืนเป็นผู ้
จดัสรรงบประมำณและด ำเนินกำรตำมแผนงำนเพื่อใหบ้รรลุเป้ำหมำยตำมแนวทำงท่ีก ำหนดไวใ้นแผนพฒันำสำม
ปีและยทุธศำสตร์กำรพฒันำของเทศบำลต ำบลนำแพง โดยผำ่นควำมเห็นชอบจำกผูบ้ริหำรและคณะกรรมกำร
พฒันำ คณะกรรมกำรประสำนกำรพฒันำและผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดัขอนแก่น ตำมล ำดบั 
 

หน่วยงานด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 
 

   ก ำหนดหน่วยงำนผูรั้บผดิชอบ ในกำรด ำเนินกำรตำมแผนยทุธศำสตร์กำรพฒันำ โดย
กำรก ำกบัดูแลของปลดัเทศบำลต ำบลสระแกว้  และผูห้ำรทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 

1. ส ำนกัปลดัเทศบำลต ำบลสระแกว้ 
2. กองคลงั 
3. กองช่ำง 
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4. กองกำรศึกษำ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิม่เติม ฉบับที ่2 พ.ศ. 2559) 

เป็นแบบท่ีก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำทอ้งถ่ิน ด ำเนินกำรใหค้ะแนน 

ตำมเกณฑท่ี์ก ำหนดไว ้ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำ มีรำยละเอียด ดงัน้ี 

 

1. แนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 

แนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี 

ประกอบดว้ย 
 

1.1 ขอ้มูลสภำพทัว่ไปและขอ้มูลพื้นฐำนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 20 คะแนน 

1.2 กำรวเิครำะห์สภำวกำรณ์และศกัยภำพ 15 คะแนน 

1.3 ยทุธศำสตร์ 65 คะแนน ประกอบดว้ย 
(1) ยทุธศำสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 10 คะแนน 

(2) ยทุธศำสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั 10 คะแนน 

(3) ยทุธศำสตร์จงัหวดั 10 คะแนน 

(4) วสิัยทศัน์ 5 คะแนน 

(5) กลยทุธ์ 5 คะแนน 

(6) เป้ำประสงคข์องแต่ละประเด็นกลยทุธ์ 5 คะแนน 

(7) จุดยนืทำงยทุธศำสตร์ 5 คะแนน 

(8) แผนงำน 5 คะแนน 

(9) ควำมเช่ือมโยงของยทุธศำสตร์ในภำพรวม 5 คะแนน 

(10) ผลผลิต/โครงกำร 5 คะแนน 
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คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ี์ควรไดเ้พื่อใหเ้กิดควำมสอดคลอ้งและขบัเคล่ือนกำร 
พฒันำทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไม่ควรนอ้ยกวำ่ร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

 

2. แนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

แนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี 

ประกอบดว้ย 
 

2.1  กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพฒันำ 10 คะแนน 

2.2  กำรประเมินผลกำรนำ้แผนพฒันำทอ้งถ่ินส่ีปีไปปฏิบติัในเชิงปริมำณ 10 คะแนน 

2.3  กำรประเมินผลกำรนำ้แผนพฒันำทอ้งถ่ินส่ีปีไปปฏิบติัในเชิงคุณภำพ 10 คะแนน 

2.4  ยทุธศำสตร์และแผนงำน 10 คะแนน 

2.5  โครงกำรพฒันำ 60 คะแนน ประกอบดว้ย 
   (1)  ควำมชดัเจนของช่ือโครงกำร 5 คะแนน 

        (2)  ก ำหนดวตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบัโครงกำร 5 คะแนน 

(3)  เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมชดัเจนนำ้ไปสู่กำรตั้งงบประมำณไดถู้กตอ้ง 5  

      คะแนน 

 

 

 

    (4)  โครงกำรมีควำมสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศำสตร์ชำติ 20 ปี 5 คะแนน 

(5)  เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมสอดคลอ้งกบัแผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคม 

     แห่งชำติ ฉบบัท่ี 12 5 คะแนน 

(6) โครงกำรมีควำมสอดคลอ้งกบั Thailand 4.0 5 คะแนน 

(7)  โครงกำรสอดคลอ้งกบัยทุธศำสตร์จงัหวดั 5 คะแนน 

(8)  โครงกำรแกไ้ขปัญหำควำมยำกจนหรือกำรเสริมสร้ำงใหป้ระเทศชำติมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื 

     ภำยใตห้ลกัประชำรัฐ 5 คะแนน 

(9)  งบประมำณ มีควำมสอดคลอ้งกบัเป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) 5 คะแนน 

(10)  มีกำรประมำณกำรรำคำถูกตอ้งตำมหลกัวธีิกำรงบประมำณ 5 คะแนน 

(11) มีกำรก ำหนดตวัช้ีวดั (KPI) และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละผลท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ 5 

คะแนน 

(12) ผลท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์5 คะแนน 

       คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ี์ควรไดเ้พื่อให้เกิดควำมสอดคลอ้งและขบัเคล่ือนกำร 
       พฒันำทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไม่ควรนอ้ยกวำ่ร้อยละ 80 (80 

คะแนน) 
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แนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพฒันา 
ท้องถิ่นส่ีปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพจิารณา คะแนน 

1. ขอ้มูลสภำพทัว่ไปและขอ้มูลพื้นฐำนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 20 

2. กำรวเิครำะห์สภำวกำรณ์และศกัยภำพ 15 

3. ยทุธศำสตร์ ประกอบดว้ย 65 

3.1 ยทุธศำสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (10) 

3.2 ยทุธศำสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั (10) 

3.3 ยทุธศำสตร์จงัหวดั (10) 

3.4 วสิัยทศัน์ (5) 

3.5 กลยทุธ ์ (5) 

3.6 เป้ำประสงคข์องแต่ละประเด็นกลยทุธ์ (5) 

3.7 จุดยนืทำงยทุธศำสตร์ (5) 

3.8 แผนงำน (5) 

3.9 ควำมเช่ือมโยงของยทุธศำสตร์ในภำพรวม (5) 

3.10 ผลผลิต/โครงกำร (5) 

รวมคะแนน 100 

 

 

 

 

 

 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 
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1.ข้อมูลสภาพทัว่ไปและ 
ข้อมูลพืน้ฐานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบดว้ยขอ้มูลดงัน้ี 

(1) ขอ้มูลเก่ียวกบัดำ้นกำยภำพ เช่น ท่ีตั้งของหมู่บำ้น/

ชุมชน/ต ำบลลกัษณะภูมิประเทศ ลกัษณะภูมิอำกำศ ลกัษณะ
ของดิน ลกัษณะของแหล่งน ้ำ ลกัษณะของไม/้ป่ำไม ้ฯลฯ 
ดำ้นกำรเมือง/กำรปกครอง เช่นเขตกำรปกครอง กำรเลือกตั้ง 
ฯลฯ 

20 

(3) 

 

(2) ขอ้มูลเก่ียวกบัดำ้นกำรเมือง/กำรปกครอง เช่น เขตกำร
ปกครองกำรเลือกตั้ง ฯลฯ ประชำกร เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัจำ้น
วนประชำกร และช่วงอำยแุละจำ้นวนประชำกร ฯลฯ 

(2) 

 

(3) ขอ้มูลเก่ียวกบัสภำพทำงสังคม เช่น กำรศึกษำ 
สำธำรณสุขอำชญำกรรม ยำเสพติด กำรสังคมสงเครำะห์ ฯลฯ 

(2) 
 

(4) ขอ้มูลเก่ียวกบัระบบบริกำรพื้นฐำน เช่น กำรคมนำคม
ขนส่ง กำรไฟฟ้ำ กำรประปำ โทรศพัท ์ฯลฯ 

(2) 
 

(5) ขอ้มูลเก่ียวกบัระบบเศรษฐกิจ เช่น กำรเกษตร กำร
ประมง กำรปศุสัตว ์กำรบริกำร กำรท่องเท่ียว อุตสำหกรรม 
กำรพำณิชย/์กลุ่มอำชีพแรงงำน ฯลฯและเศรษฐกิจพอเพียง
ทอ้งถ่ิน (ดำ้นกำรเกษตรและแหล่งน ้ำ) 

(2) 

 

(6) ขอ้มูลเก่ียวกบัศำสนำ ประเพณี วฒันธรรม เช่น กำรนบั
ถือศำสนำประเพณีและงำนประจำ้ปี ภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน ภำษำ
ถ่ิน สินคำ้พื้นเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 

 

(7) ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น น ้ำ ป่ำไม ้ภูเขำ 
คุณภำพของทรัพยำกรธรรมชำติ ฯลฯ 

(2)  

(8) กำรส ำรวจและจดัเก็บขอ้มูลเพื่อกำรจดัทำ้แผนพฒันำ
ทอ้งถ่ินหรือกำรใชข้อ้มูล จปฐ. 

(2)  

(9) กำรประชุมประชำคมทอ้งถ่ิน รูปแบบ วธีิกำร และกำร
ด ำเนินกำรประชุมประชำคมทอ้งถ่ิน โดยใชก้ระบวนกำรร่วม
คิด ร่วมทำ้ ร่วมตดัสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ 
ร่วมแกปั้ญหำ ปรึกษำหำรือแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อแกปั้ญหำ
ส ำหรับกำรพฒันำทอ้งถ่ินตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(3)  
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2 . การวเิคราะห์ 

สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบดว้ยขอ้มูลดงัน้ี 

(1) กำรวเิครำะห์ท่ีครอบคลุมควำมเช่ือมโยง ควำมสอดคลอ้ง
ยทุธศำสตร์จงัหวดั ยทุธศำสตร์กำรพฒันำขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในเขต 

จงัหวดั ยทุธศำสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน นโยบำย
ของ 
ผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน รวมถึงควำมเช่ือมโยงแผนยทุธศำสตร์ชำติ 
20 ปี 

แผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และ Thailand 

4.0 

15 

(2) 

 

(2) กำรวเิครำะห์กำรใชผ้งัเมืองรวมหรือผงัเมืองเฉพำะและ
กำรบงัคบัใชผ้ลของกำรบงัคบัใช ้สภำพกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนต่อกำร
พฒันำทอ้งถ่ิน 

(1)  

    

    

(3) กำรวเิครำะห์ทำงสังคม เช่น ดำ้นแรงงำน กำรศึกษำ 
สำธำรณสุขควำมยำกจน อำชญำกรรม ปัญหำยำเสพติด 
เทคโนโลย ีจำรีตประเพณี วฒันธรรม ภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน เป็น
ตน้ 

(2)  

(4) กำรวเิครำะห์ทำงเศรษฐกิจ ขอ้มูลดำ้นรำยไดค้รัวเรือน 
กำรส่งเสริมอำชีพ กลุ่มอำชีพ กลุ่มทำงสังคม กำรพฒันำอำชีพ
และกลุ่มต่ำงๆ สภำพทำงเศรษฐกิจและควำมเป็นอยูท่ ัว่ไป เป็น
ตน้ 

(2)  

(5) กำรวเิครำะห์ส่ิงแวดลอ้ม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชำติต่ำงๆ 
ทำง 
ภูมิศำสตร์ กระบวนกำรหรือส่ิงท่ีเกิดข้ึน กำรประดิษฐท่ี์มีผลต่อ 
ส่ิงแวดลอ้มและกำรพฒันำ 

(2) 
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(6) ผลกำรวเิครำะห์ศกัยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพกำร
พฒันำในปัจจุบนัและโอกำสกำรพฒันำในอนำคตของทอ้งถ่ิน 
ดว้ยเทคนิค SWOTAnalysis ท่ีอำจส่งผลต่อกำร
ด ำเนินงำนไดแ้ก่ S-Strength (จุดแขง็)W-

Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกำส) 

และT-Threat(อุปสรรค) 

(2) 

 

(7) สรุปประเด็นปัญหำและควำมตอ้งกำรของประชำชนเชิง
พื้นท่ี มีกำรนำ้เสนอปัญหำ คน้หำสำเหตุของปัญหำหรือ
สมมติฐำนของปัญหำ แนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำหรือวธีิกำร
แกไ้ขปัญหำ กำรก ำหนดวตัถุประสงคเ์พื่อแกไ้ขปัญหำ 
 

(2) 

 

(8) สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณท่ีไดรั้บ และกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2560 

เช่น สรุปสถำนกำรณ์กำรพฒันำ กำรตั้งงบประมำณ กำร
เบิกจ่ำยงบประมำณกำรประเมินผลกำรนำ้แผนพฒันำทอ้งถ่ิน
ไปปฏิบติัในเชิงปริมำณ และกำรประเมินประสิทธิผลของ
แผนพฒันำทอ้งถ่ินในเชิงคุณภำพ 

 

 

 

(1) 

 

 

 

ประเด็นการพจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

.ยุทธศาสตร์ 
3 . 1 ยทุธศำสตร์ของ 
องคก์รปกครองส่วน 

ทอ้งถ่ิน 

 

3 . 2 ยทุธศำสตร์ของ 
องคก์รปกครองส่วน 

ทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั 

(9) ผลท่ีไดรั้บจำกกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2557-2560เช่น ผลท่ีไดรั้บ/ผลท่ีส ำคญั ผลกระทบ และสรุป
ปัญหำอุปสรรคกำรด ำเนินงำนท่ีผำ่นมำและแนวทำงกำรแกไ้ข 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2560 

(1) 

 

สอดคลอ้งและเช่ือมโยงกบัสภำพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม
ของทอ้งถ่ิน และยทุธศำสตร์จงัหวดั และเช่ือมโยงหลกัประชำรัฐ
แผนยทุธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติและ Thailand 4.0 

(10) 
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3.3 ยทุธศำสตร์จงัหวดั 

 

 

 
 

3.4 วสิัยทศัน์ 
 

 

3.5 กลยทุธ ์
 

 

 

3.6 เป้ำประสงคข์องแต่ 

ละประเด็นกลยทุธ์ 
3.7 จุดยนืทำงยทุธศำสตร์ 
(Positioning) 

 

3.8 แผนงำน 

 
 

3.9 ควำมเช่ือมโยงของ 
ยทุธศำสตร์ในภำพรวม 

 

 

 

3.10 ผลผลิต/โครงกำร 
 

สอดคลอ้งกบัแผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนกำร
บริหำรรำชกำรแผน่ดิน นโยบำย/ยทุธศำสตร์ คสช. และ
นโยบำยรัฐบำลหลกัประชำรัฐ แผนยทุธศำสตร์ชำติ 20 ปี และ 
Thailand 4.0 

(10) 

 

ควำมมุ่งมัน่อนัแน่วแน่ในกำรวำงแผนพฒันำทอ้งถ่ิน เพื่อให้
บรรลุ 

วสิัยทศัน์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงเกิดจำกศกัยภำพ
ของพื้นท่ีจริง ท่ีจะนำ้ไปสู่ผลส ำเร็จทำงยทุธศำสตร์ 

(5)  

แผนงำนหรือจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพฒันำในอนำคต ก ำหนด
จุดมุ่งหมำยในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือแผนงำนท่ีเกิดจำก
เป้ำประสงค ์ตวัช้ีวดัค่ำเป้ำหมำย กลยทุธ์ จุดยนืทำงยทุธศำสตร์
และยทุธศำสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีควำมชดัเจน 
นำ้ไปสู่กำรจดัทำ้โครงกำรพฒันำทอ้งถ่ินในแผนพฒันำทอ้งถ่ินส่ี
ปี โดยระบุแผนงำนและควำมเช่ือมโยงดงักล่ำว 

(5)  

ควำมเช่ือมโยงองคร์วมท่ีนำ้ไปสู่กำรพฒันำทอ้งถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/ 
โครงกำรจำกแผนยทุธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพฒันำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบบัท่ี 12 Thailand 4.0 แผนพฒันำ
ภำค/แผนพฒันำกลุ่มจงัหวดั/แผนพฒันำจงัหวดั ยทุธศำสตร์กำร
พฒันำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัและ
ยทุธศำสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(5)  

ผลผลิต/โครงกำร เป็นผลผลิตท่ีเป็นชุดหรือเป็นโครงกำรท่ีเป็น
ชุด กลุ่มหรืออนัหน่ึงอนัเดียวกนั ลกัษณะเดียวกนั เป็นตน้ เพื่อนำ้
ไปสู่กำรจดัทำ้โครงกำรเพื่อพฒันำทอ้งถ่ินในแผนพฒันำทอ้งถ่ิน
ส่ีปีอยำ่งถูกตอ้งและครบถว้น 

(5)  

 รวมคะแนน 100  

 

แนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง 
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพจิารณา คะแนน 

1. กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพฒันำ 10 

2. กำรประเมินผลกำรนำ้แผนพฒันำทอ้งถ่ินส่ีปีไปปฏิบติัในเชิงปริมำณ 10 

3. กำรประเมินผลกำรนำ้แผนพฒันำทอ้งถ่ินส่ีปีไปปฏิบติัในเชิงคุณภำพ 10 

4. แผนงำนและยทุธศำสตร์กำรพฒันำ 10 
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5. โครงกำรพฒันำ ประกอบดว้ย 60 

5.1 ควำมชดัเจนของช่ือโครงกำร (5) 

5.2 ก ำหนดวตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบัโครงกำร (5) 

5.3 เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมชดัเจนนำ้ไปสู่กำรตั้งงบประมำณไดถู้กตอ้ง (5) 

5.4 โครงกำรมีควำมสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศำสตร์ชำติ 20 ปี (5) 

5.5 เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมสอดคลอ้งกบัแผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชำติ 

(5) 

5.6 โครงกำรมีควำมสอดคลอ้งกบั Thailand 4.0  (5) 

5.7 โครงกำรสอดคลอ้งกบัยทุธศำสตร์จงัหวดั (5) 

5.8 โครงกำรแกไ้ขปัญหำควำมยำกจนหรือกำรเสริมสร้ำงใหป้ระเทศชำติมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื 

ภำยใตห้ลกัประชำรัฐ 
(5) 

5.9 งบประมำณ มีควำมสอดคลอ้งกบัเป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) (5) 

5.10 มีกำรประมำณกำรรำคำถูกตอ้งตำมหลกัวธีิกำรงบประมำณ (5) 

5.11 มีกำรก ำหนดตวัช้ีวดั (KPI) และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละผลท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ (5) 

5.12 ผลท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ (5) 

รวมคะแนน 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือ 

ความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 



                                                                                                       

จดัท ำโดย งำนนโยบำยและแผน ส ำนกัปลดัเทศบำล   

 

1.การสรุป
สถานการณ์ 

การพฒันา 

เป็นกำรวิเครำะห์กรอบกำรจดัทำ้ยทุธศำสตร์ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ใชก้ำรวเิครำะห์ SWOT 

Analysis/Demand (Demand 

Analysis)/Global Demand และ Trend 

ปัจจยัและสถำนกำรณ์กำรเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อกำรพฒันำ 
อยำ่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยกำรวเิครำะห์ศกัยภำพดำ้น
เศรษฐกิจ, ดำ้นสังคม, ดำ้นทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดลอ้ม) 

10 

 

2.การประเมินผลการ
น าแผนพฒันาท้องถิ่น
ส่ีปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1) กำรควบคุมท่ีมีกำรใชต้วัเลขต่ำงๆ เพื่อนำ้มำใชว้ดัผลใน
เชิงปริมำณเช่น กำรวดัจำ้นวนโครงกำร กิจกรรม งำนต่ำงๆ 
ก็คือผลผลิตนัน่เองวำ่เป็นไปตำมท่ีตั้งเป้ำหมำยเอำไวห้รือไม่
จำ้นวนท่ีด ำเนินกำรจริงตำมท่ีไดก้ ำหนดไวเ้ท่ำไหร่ จำ้นวน
ท่ีไม่สำมำรถด ำเนินกำรไดมี้จำ้นวนเท่ำไหร่สำมำรถอธิบำย
ไดต้ำมหลกัประสิทธิภำพ (Efficiency) ของกำร
พฒันำ 
ทอ้งถ่ินตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีท่ีไดก้  ำหนดไว ้
2) วเิครำะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) 

โครงกำรท่ีด ำเนินกำรในเชิงปริมำณ (Quantitative) 

10 

 

3.การประเมินผลการ
น าแผนพฒันาท้องถิ่น
ส่ีปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) กำรประเมินประสิทธิผลของแผนพฒันำในเชิงคุณภำพ
คือกำรนำ้เอำเทคนิคต่ำงๆ มำใชเ้พื่อวดัวำ่ภำรกิจ โครงกำร 
กิจกรรม งำนต่ำงๆ ท่ีด ำเนินกำรในพื้นท่ีนั้นๆ ตรงต่อควำม
ตอ้งกำรของประชำชนหรือไม่และเป็นไปตำมอ ำนำจหนำ้ท่ี
หรือไม่ ประชำชนพึงพอใจหรือไม่ ส่ิงของ วสัดุครุภณัฑ ์
กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ มีสภำพหรือลกัษณะถูกตอ้ง คงทน 
ถำวรสำมำรถใชก้ำรไดต้ำมวตัถุประสงคห์รือไม่ ซ่ึงเป็นไป
ตำมหลกัประสิทธิผล(Effectiveness) ผลกำรปฏิบติั
รำชกำรท่ีบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยของแผนกำร
ปฏิบติัรำชกำรตำมท่ีไดรั้บงบประมำณมำด ำเนินกำร รวมถึง
สำมำรถเทียบเคียงกบัส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน 

2) วเิครำะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) 

โครงกำรท่ีด ำเนินกำรในเชิงคุณภำพ (Qualitative) 

10 
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4 . แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพฒันา 

1) วเิครำะห์แผนงำน งำน ท่ีเกิดจำกดำ้นต่ำงๆ มีควำม
สอดคลอ้งกบัยทุธศำสตร์ขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในมิติต่ำงๆ จนนำ้ไปสู่กำรจดัทำ้โครงกำรพฒันำ
ทอ้งถ่ินโดยใช ้SWOT Analysis/Demand 

(Demand Analysis)/Global 

Demand/Trend หรือหลกักำรบูรณำกำร 
(Integration) กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมี
พื้นท่ีติดต่อกนั 

2) วเิครำะห์แผนงำน งำน ท่ีเกิดจำกดำ้นต่ำงๆ ท่ี
สอดคลอ้งกบักำรแกไ้ขปัญหำควำมยำกจน หลกัประชำ
รัฐ และหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพำะ
เศรษฐกิจพอเพียงทอ้งถ่ิน (ดำ้นกำรเกษตรและแหล่ง
น ้ำ)(Local Sufficiency Economy Plan 

: LSEP) 

10  

5.โครงการพฒันา 
5.1 ควำมชดัเจนของช่ือ 
โครงกำร 
 

 

 

 

5.2 ก ำหนด
วตัถุประสงค ์
สอดคลอ้งกบัโครงกำร 
 

 

 

ควรประกอบดว้ยขอ้มูลดงัน้ี 

เป็นโครงกำรท่ีมีวตัถุประสงคส์นองต่อแผนยทุธศำสตร์
กำรพฒันำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและ
ด ำเนินกำรเพื่อใหก้ำรพฒันำบรรลุตำมวสิัยทศัน์ของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีก ำหนดไว ้ช่ือโครงกำรมี
ควำมชดัเจน มุ่งไปเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง อ่ำนแลว้เขำ้ใจไดว้ำ่
จะพฒันำอะไรในอนำคต 

60 

(5) 

 

มีวตัถุประสงคช์ดัเจน (clear objective) 

โครงกำรตอ้งก ำหนดวตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบัควำม
เป็นมำของโครงกำร สอดคลอ้งกบัหลกักำรและเหตุผล 
วธีิกำรด ำเนินงำนตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์มี
ควำมเป็นไปไดช้ดัเจน มีลกัษณะเฉพำะเจำะจง 

(5)  
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5.3 เป้ำหมำย (ผลผลิต 
ของโครงกำร) มีควำม 

ชดัเจนน ้ำไปสู่กำรตั้ง 
งบประมำณไดถู้กตอ้ง 
 

สภำพท่ีอยำกใหเ้กิดข้ึนในอนำคตเป็นทิศทำงท่ีตอ้งไป
ใหถึ้งเป้ำหมำยตอ้งชดัเจน สำมำรถระบุจำ้นวนเท่ำไร 
กลุ่มเป้ำหมำยคืออะไร มีผลผลิตอยำ่งไร กลุ่มเป้ำหมำย 
พื้นท่ีด ำเนินงำน และระยะเวลำด ำเนินงำนอธิบำยให้
ชดัเจนวำ่โครงกำรน้ีจะทำ้ท่ีไหน เร่ิมตน้ในช่วงเวลำใด
และจบลงเม่ือไร ใครคือกลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำร 
หำกกลุ่มเป้ำหมำยมีหลำยกลุ่มใหบ้อกชดัลงไปวำ่ใคร
คือกลุ่มเป้ำหมำยหลกั ใครคือกลุ่มเป้ำหมำยรอง 

(5)  

 

 

 

 

 

 

ประเด็นการ
พจิารณา 

รายละเอยีดหลกัเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 

5.4 โครงกำรมี
ควำม 

สอดคลอ้งกบัแผน 

ยทุธศำสตร์ 20 ปี 

 

 

 

   

โครงกำรสอดคลอ้งกบั (1) ควำมมัน่คง (2) กำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั (3) กำรพฒันำและเสริมสร้ำง
ศกัยภำพคน (4) กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียม
กนัทำงสังคม (5) กำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (6) กำรปรับสมดุลและพฒันำระบบกำร
บริหำรจดักำรภำครัฐ เพื่อใหเ้กิดควำมมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื 

(5)  
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5.5 เป้ำหมำย 
(ผลผลิต 

ของโครงกำร) มี
ควำม 

สอดคลอ้งกบั
แผนพฒันำ 
เศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชำติ 

 

 

 

 

 

 

5.6 โครงกำรมี
ควำม 

สอดคลอ้งกบั 
Thailand 

4.0 

โครงกำรมีควำมสอดคลอ้งกบัแผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติฉบบัท่ี 12 โดย (1) ยดึหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยดึคนเป็นศูนยก์ลำงกำรพฒันำ (3) ยดึวสิัยทศัน์
ภำยใตย้ทุธศำสตร์ชำติ 20 ปี(4) ยดึเป้ำหมำยอนำคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยดึหลกักำรนำ้ไปสู่กำรปฏิบติัใหเ้กิดผล
สัมฤทธ์ิอยำ่งจริงจงัใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิท่ีเป็น
เป้ำหมำยระยะยำว ภำยใตแ้นวทำงกำรพฒันำ (1) กำรยกระดบั
ศกัยภำพกำรแข่งขนัและกำรหลุดพน้กบัดกัรำยไดป้ำนกลำงสู่
รำยไดสู้ง(2) กำรพฒันำศกัยภำพคนตำมช่วงวยัและกำรปฏิรูป
ระบบเพื่อสร้ำงสังคมสูงวยัอยำ่งมีคุณภำพ (3) กำรลดควำม
เหล่ือมล ้ำทำงสังคม (4)กำรรองรับกำรเช่ือมโยงภูมิภำคและ
ควำมเป็นเมือง (5) กำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ
และสังคมอยำ่งเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (6)กำรบริหำรรำชกำร
แผน่ดินท่ีมีประสิทธิภำพ 

(5)   

โครงกำรมีลกัษณะหรือสอดคลอ้งกบักำรปรับเปล่ียนโครงสร้ำง
เศรษฐกิจไปสู่ Value–Based Economy หรือ
เศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม ทำ้นอ้ย ไดม้ำก เช่น (1) 

เปล่ียนจำกกำรผลิตสินคำ้ โภคภณัฑไ์ปสู่สินคำ้เชิงนวตักรรม 
(2) เปล่ียนจำกกำรขบัเคล่ือนประเทศดว้ยภำคอุตสำหกรรม 
ไปสู่กำรขบัเคล่ือนดว้ยเทคโนโลย ีควำมคิดสร้ำงสรรคแ์ละ
นวตักรรม (3) เปล่ียนจำกกำรเนน้ภำคกำรผลิตสินคำ้ ไปสู่กำร
เนน้ภำคบริกำรมำกข้ึน รวมถึงโครงกำรท่ีเติมเตม็ดว้ยวทิยำกำร 
ควำมคิดสร้ำงสรรค ์นวตักรรม วทิยำศำสตร์ เทคโนโลย ีและ
กำรวจิยัและพฒันำแลว้ต่อยอดควำมไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
เช่น ดำ้นเกษตรเทคโนโลยชีีวภำพ สำธำรณสุข วฒันธรรม ฯลฯ 

(5)  
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5.โครงการพฒันา(ต่อ) 
5.7 โครงกำรสอดคลอ้ง 
กบัยทุธศำสตร์จงัหวดั 

 

 

 

5.8 โครงกำรแกไ้ขปัญหำ
ควำมยำกจนหรือกำร
เสริมสร้ำงใหป้ระเทศชำติ
มัน่คงมัง่คัง่ย ัง่ยนืภำยใตห้ลกั
ประชำรัฐ 
 

 

5.9 งบประมำณ มีควำม 

สอดคลอ้งกบัเป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 
 

 

5.10 มีกำรประมำณกำร 
รำคำถูกตอ้งตำมหลกั 
วธีิกำรงบประมำณ 

 

 

 

 
 

5 . 1 1 มีกำรก ำหน ด 

ตวัช้ีวดั ( KPI) แ ล ะ 
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
และผลท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ 

 

โครงกำรพฒันำทอ้งถ่ินมีควำมสอดคลอ้งกบัหว้งระยะเวลำ
ของ 
แผนพฒันำจงัหวดัท่ีไดก้ ำหนดข้ึน เพื่อขบัเคล่ือนกำรพฒันำ
ทอ้งถ่ินเสมือนหน่ึงกำรขบัเคล่ือนกำรพฒันำจงัหวดั ซ่ึงไม่
สำมำรถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจำกกนัได ้นอกจำกน้ี
โครงกำรพฒันำทอ้งถ่ินตอ้งเป็นโครงกำรเช่ือมต่อหรือ
เดินทำงไปดว้ยกนักบัยทุธศำสตร์จงัหวดัท่ีไดก้ ำหนดข้ึนท่ี
เป็นปัจจุบนั 

(5)  

เป็นโครงกำรท่ีด ำเนินกำรภำยใตพ้ื้นฐำนควำมพอเพียงท่ี
ประชำชนด ำเนินกำรเองหรือร่วมด ำเนินกำร เป็นโครงกำรต่อ
ยอดและขยำยไดเ้ป็นโครงกำรท่ีประชำชนตอ้งกำรเพื่อใหเ้กิด
ควำมย ัง่ยนื ซ่ึงมีลกัษณะท่ีจะใหท้อ้งถ่ินมีควำมมัน่คง มัง่คัง่ 
ย ัง่ยนื เป็นทอ้งถ่ินท่ีพฒันำแลว้ ดว้ยกำรพฒันำตำมปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงทอ้งถ่ิน 

(ดำ้นกำรเกษตรและแหล่งน ้ ำ) (LSEP) 

(5)  

งบประมำณโครงกำรพฒันำจะตอ้งค ำนึงถึงหลกัส ำคญั 5 

ประกำรในกำรจดัทำ้โครงกำรไดแ้ก่ (1) ควำมประหยดั 
(Economy) (2) ควำมมีประสิทธิภำพ 
(Efficiency) (3) ควำมมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4)ควำมยติุธรรม (Equity) (5) 

ควำมโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

กำรประมำณกำรรำคำเพื่อกำรพฒันำตอ้งใหส้อดคลอ้งกบั
โครงกำรถูกตอ้งตำมหลกัวชิำกำรทำงช่ำง หลกัของรำคำกลำง 
รำคำกลำงทอ้งถ่ินมีควำมโปร่งใสในกำรก ำหนดรำคำและ
ตรวจสอบไดใ้นเชิงประจกัษมี์ควำมคลำดเคล่ือนไม่มำกกวำ่
หรือไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละหำ้ของกำรนำ้ไปตั้ง 
งบประมำณรำยจ่ำยในขอ้บญัญติั/เทศบญัญติั เงินสะสม หรือ 

รำยจ่ำยพฒันำท่ีปรำกฏในรูปแบบอ่ืนๆ 

(5)  
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มีกำรก ำหนดดชันีช้ีวดัผลงำน (Key Performance 

Indicator : KPI)ท่ี สำมำรถวดัได ้(measurable) 

ใชบ้อกประสิทธิผล (effectiveness)ใชบ้อก
ประสิทธิภำพ(efficiency) ได ้เช่น กำรก ำหนดควำมพึง
พอใจกำรก ำหนดร้อยละ กำรก ำหนดอนัเกิดจำกผลของ
วตัถุประสงคท่ี์เกิดท่ีส่ิงท่ีไดรั้บ (กำรคำดกำรณ์ คำดวำ่จะ
ไดรั้บ) 

(5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นการพจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 

5.12 ผลท่ีคำดวำ่จะ
ไดรั้บ 

สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์

ผลท่ีไดรั้บเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดจ้ริงจำกกำรด ำเนินกำร
ตำมโครงกำรพฒันำ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้กำรไดผ้ลหรือ
ผลท่ีเกิดข้ึนจะตอ้ง 
เท่ำกบัวตัถุประสงคห์รือมำกกวำ่วตัถุประสงค ์ซ่ึง
กำรเขียนวตัถุประสงค ์
ควรค ำนึงถึง (1) มีควำมเป็นไปไดแ้ละมีควำม
เฉพำะเจำะจง ในกำร 
ด ำเนินงำนตำมโครงกำร (2) วดัและประเมินผล
ระดบัของควำมส ำเร็จได ้

(3) ระบุส่ิงท่ีตอ้งกำรด ำเนินงำนอยำ่งชดัเจนและ
เฉพำะเจำะจงมำกท่ีสุด 

และสำมำรถปฏิบติัได ้(4) เป็นเหตุเป็นผล 
สอดคลอ้งกบัควำมเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อกำรบ่งบอกเวลำได ้

(5)  

 รวมคะแนน 100  
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3.สรุปผลการพฒันาท้องถิ่นในภาพรวม 

การวดัผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

  ขอ้ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรจดัทำ้แผนพฒันำขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2559 ก ำหนดวำ่ ผูบ้ริหำรทอ้งถ่ินเสนอผลกำรติดตำมและ
ประเมินผลต่อสภำทอ้งถ่ิน และคณะกรรมกำรพฒันำทอ้งถ่ิน พร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพฒันำใหป้ระชำชนในทอ้งถ่ินทรำบในท่ีเปิดเผยภำยในสิบหำ้วนันบัแต่วนัท่ีผูบ้ริหำรทอ้งถ่ินเสนอผลกำร
ติดตำมและประเมินผลดงักล่ำวและตอ้งปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกวำ่สำมสิบวนั โดยอยำ่งนอ้ยปีละสองคร้ัง
ภำยในเดือนเมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี และ ขอ้ 29 (3) ก ำหนดวำ่ ใหอ้งคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซ่ึงไดจ้ำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำต่อผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน เพื่อให้
ผูบ้ริหำรทอ้งถ่ินเสนอต่อสภำทอ้งถ่ิน และคณะกรรมกำรพฒันำทอ้งถ่ิน พร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพฒันำใหป้ระชำชนในทอ้งถ่ินทรำบในท่ีเปิดเผยภำยในสิบหำ้วนั นบัแต่วนัรำยงำนผลและเสนอ
ควำมเห็นดงักล่ำวและตอ้งปิดประกำศไวเ้ป็นระยะเวลำไม่นอ้ยกวำ่สำมสิบวนั โดยอยำ่งนอ้ยปีละสองคร้ังภำยใน
เดือนเมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของทุกปีโดยใชรู้ปแบบเชิงพรรณำ ซ่ึงสำมำรถแสดงไดท้ั้งกำรอธิบำยเชิง
สถิติ รูปภำพ กรำฟ ขอ้มูลต่ำง ๆ  

 

7.1 ใชแ้บบส ำหรับกำรติดตำมและประเมินผลเชิงปริมำณและคุณภำพ 

 

(1) แบบตวับ่งช้ีกำรปฏิบติังำน (Performance Indicators) 

(2) แบบบตัรคะแนน (Scorecard Model) แบบบตัรคะแนน หรือ Scorecard 



                                           

จดัท ำโดย งำนนโยบำยและแผน ส ำนกัปลดัเทศบำล    

 

Model ของ 
Kaplan & Norton 

(3) แบบมุ่งวดัผลสัมฤทธ์ิ (Result Framework Model (RF)) 

(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตวัแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 

(5) แบบวดักระบวนกำรปฏิบติังำน (Process Performance Measurement 

System 

(PPMS)) ระบบกำรวดักระบวนกำรปฏิบติังำนหรือ PPMS 

(6) แบบกำรประเมินโดยใชว้ธีิกำรแกปั้ญหำหรือเรียนรู้จำกปัญหำท่ีเกิดข้ึนหรือ 
ProblemSolving Method 

(7) แบบกำรประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 

(8) แบบกำรประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 

(9) แบบกำรประเมินควำมเส่ียง (Risk Assessment Model) 

(10) แบบกำรประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
(11) แบบอ่ืน ๆ ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก ำหนดข้ึน ทั้งน้ีตอ้งอยูภ่ำยใตก้รอบตำม 

ขอ้ (1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได ้
7.2 เชิงปริมำณ (Quantity) คุณภำพ (Quality) ผลท่ีไดจ้ริง ๆ คืออะไร ค่ำใชจ่้ำย 
(Cost) เวลำ 
(Time) เป็นไปตำมท่ีก ำหนดไวห้รือไม่ 
7.3 ประชำชนไดป้ระโยชน์อยำ่งไรหรือรำชกำรไดป้ระโยชน์อยำ่งไร 
7.4 วดัผลนั้นไดจ้ริงหรือไม่ หรือวดัไดเ้ท่ำไหร่ (Key Performance Indicators : 

KPIs) 

7.5 ผลกระทบ (Impact)  ส ำหรับผลคะแนนติดตำมประเมินผลจะรำยงำนตำมห้วงต่อไป 

 

 

 

 

 

4.ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

4.1  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 

     องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะมีแผนพฒันำทอ้งถ่ินท่ีดีเพียงใดก็ตำม  
หำกไม่สำมำรถบ่งช้ีถึงผลกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดข้ึนไดก้็จะไม่สำมำรถบ่งบอกถึงควำมส ำเร็จของแผนพฒันำทอ้งถ่ิน
ไดด้งันั้นระบบกำรติดตำมจึงเป็นเคร่ืองมือส ำคญั   และมีควำมจ ำเป็นในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของโครงกำรท่ี
ก ำลงัด ำเนินกำรอยู ่ หำกไม่มีกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรยอ่มส่งผลใหเ้กิดควำมล่ำชำ้ในกำรด ำเนินงำน 
ค่ำใชจ่้ำยก็อำจจะสูงกวำ่ท่ีก ำหนดไว ้  กลุ่มเป้ำหมำยหลกัของโครงกำรจะไม่ไดรั้บประโยชน์หรือไดรั้บประโยชน์
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นอ้ยกวำ่ท่ีควรจะเป็น และจะเกิดปัญหำในกำรควบคุมคุณภำพของกำรด ำเนินงำน เสียเวลำในกำรตรวจสอบและ
อำจเกิดควำมขดัแยง้ในกำรปฏิบติังำน      ภำยในหน่วยงำน   หรือระหวำ่งหน่วยงำน กบักลุ่มเป้ำหมำยท่ีไดรั้บ
ประโยชน์จำกโครงกำรซ่ึงในทำงตรงกนัขำ้มหำกโครงกำรมีระบบกำรติดตำมท่ีดี  ก็จะก่อใหเ้กิดประสิทธิภำพใน
กำรด ำเนินงำนและปัญหำท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ก็จะไม่เกิดข้ึน หรืออำจจะเกิดแต่เพียงเล็กนอ้ย  แต่ก็สำมำรถหำวธีิกำร
แกไ้ขปรับปรุงไดท้นัถ่วงที  

 

  4.2  ข้อสังเกต  ข้อเสนอแนะ   ผลของการพฒันา 
    กำรประเมินผลเป็นส่ิงส ำคญั  เพรำะผลท่ีไดจ้ำกกำรประเมินจะน ำไปใชใ้นกำร
ปรับปรุงแกไ้ข  กำรขยำยขอบเขต  หรือกำรยติุกำรด ำเนินงำน   ซ่ึงทั้งน้ีก็ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องกำรประเมิน  
กำรประเมินผลแผนงำนโครงกำรจึงเป็นส่ิงท่ีบ่งช้ีวำ่ แผนงำน / โครงกำรท่ีก ำหนดไว ้ ไดมี้กำรปฏิบติัหรือไม่และ
ปฏิบติัอยำ่งไร  น ำไปสู่ควำมส ำเร็จตำมแผนงำนท่ีก ำหนดไวห้รือไม่ 
    กำรติดตำมและประเมินผลเป็นกำรตรวจสอบดูวำ่มีควำมสอดคลอ้งกบักำรใช้
งบประมำณเพียงใด  ซ่ึงผลท่ีไดจ้ำกกำรติดตำมและประเมินผล     ถือวำ่เป็นขอ้มูลยอ้นกลบั   ท่ีสำมำรถน ำไปใชใ้น  
กำรปรับปรุง   และกำรตดัสินใจต่อไป                                                                                  

 

 

 

**************************************************** 
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                  ประกาศเทศบาลต าบลสระแก้ว 
เร่ือง   ประกาศใช้แผนพฒันาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลต าบลสระแก้ว 

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

เทศบำลต ำบลสระแกว้   ไดด้ ำเนินกำรจดัท ำแผนพฒันำสำมปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  ข้ึน 

เพื่อใชเ้ป็นกรอบในกำรพฒันำเทศบำล โดยไดด้ ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรจดัท ำ
แผนพฒันำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2548  ซ่ึงผำ่นกำรพิจำรณำจำก คณะกรรมกำรสนบัสนุน       
กำรจดัท ำแผนพฒันำเทศบำลต ำบลสระแกว้ คณะกรรมกำรพฒันำเทศบำลต ำบลสระแกว้  และนำยกเทศมนตรี
ต ำบลสระแกว้ พิจำรณำอนุมติั ตำมล ำดบัแลว้  

    อำศยัอ ำนำจตำมควำมในขอ้ 24 แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำร
จดัท ำแผนพฒันำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2548  เทศบำลต ำบลสระแกว้  จึงประกำศใช้
แผนพฒันำสำมปี  (พ.ศ. 2561 – 2565)   
 

    จึงประกำศใหท้รำบโดยทัว่กนั 
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                                (วริน     หวำน
เสนำะ) 
                                   ปลดัเทศบำลต ำบล  ปฏิบติัหนำ้ท่ี 

             นำยกเทศมนตรีต ำบลสระแกว้ 
  

  

 

 

 


