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  เนื่องด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546  มาตรา  
50 (9)  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
หมวด  2  มาตรา  16 (1)  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกอบกับหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี( พ.ศ. 2561 -พ.ศ.2565 ) ได้ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี เพ่ือให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล หมู่บ้าน และมีหน้าที่ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการ
จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับทราบปัญหา  ความต้องการตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี  โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีด้วย 
 

  เพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  เทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียดจึงได้จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
พร้อมทีจ่ะน าไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะท าให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น 

  เทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565)  
ฉบับนีจ้ะเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 
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1. ด้านกายภาพ 
  1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
ที่ตั้งเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียดมีที่ท าการตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ 1 ต าบลหนองบัวตะเกียด อ าเภอด่าน-         
ขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  ห่างจากที่ว่าการอ าเภอด่านขุนทด ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัด
นครราชสีมาไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ  68  กิโลเมตร  และห่างจากกรุงเทพฯ  ระยะทาง
ประมาณ  260  กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 70.73 ตารางกิโลเมตร 
 

   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวตะเกียด  ได้รับการยกฐานะจากสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วน-
ต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหาร-
ส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่  19  มกราคม พ.ศ.  2539  โดยอาศัยตามความ
ในมาตรา  40  และ มาตรา 41  แห่ง พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และให้
โอนบรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน  สิทธิเรียกร้องหนี้ต่างๆ  และเจ้าหน้าที่ของสภาต าบลหนองบัวตะเกียดไปเป็นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวตะเกียด  

   เทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบลเมื่อ
วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2551   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 
5) พ.ศ.2546 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ พ.ศ.2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ยกฐานะองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวตะเกียด  เป็นส านักงานเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด และโอนบรรดางบประมาณ 
ทรัพย์สิน  สิทธิเรียกร้อง หนี้ ข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโอนไปเป็นของส านักงานเทศบาล
ต าบลที่จัดตั้งขึ้น  
        1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบลอน  มีล าห้วย ,บึง, หนอง, อ่างเก็บน้ าและฝาย พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในการ
ท าการเกษตร พืชสวน พืชไร่ที่ส าคัญได้แก่ มันส าปะหลัง อ้อย พริก ข้าวโพด   
         1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้  
         ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแล้ง  บางครั้ง
เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกรรโชกแรง ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนเรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศ
ร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35– 39.9 องศาเซลเซียส  ร้อนจัดมีอุณหภูมิประมาณ  40  องศาเซลเซียสขึ้นไป 
          ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจเกิด“ช่วงฝน
ทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1-2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือนในช่วงประมาณเดือน
กรกฎาคมของทุกปี แต่ในเขตเทศบาลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  900 มิลลิเมตร   
         ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศ
เย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ าสุดประมาณ  15 องศาเซลเซียส    
        1.4 ลักษณะของดิน 

พ้ืนที่ในบริเวณต าบลหนองบัวตะเกียดมีลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายมีพ้ืนที่นาบางส่วน  เพราะพ้ืนที่
บางส่วนเป็นดินเค็ม บางส่วนเป็นพ้ืนที่ไร่ไม่มีแหล่งน้ า พื้นที่นาไม่มีความเหมาะสมส าหรับการปลูกข้าว  
พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญได้แก่  มันส าปะหลัง  พริก ข้าวโพด และอ้อย 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 



  - 2 -  

        1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
แหล่งน้ าในเขตต าบลหนองบัวตะเกียดส่วนใหญ่เป็นล าคลอง และล าห้วยเล็ก ๆ มีอยู่หลายสายซึ่งส่วนมากประชาชน
จะใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าธรรมชาติในด้านการเกษตร โดยจะจัดท าโครงการที่เก่ียวกับการปรับปรุงแหล่งน้ าให้เก็บ
กักน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้งให้มากที่สุด 

- ล าน้ า,ล าห้วย     2 สาย 
- บึง, หนองและอ่ืนๆ    7 แห่ง 
 

แหล่งน้ าที่สร้างขึ้นและสามารถใช้การได้ 
- ฝาย      4 แห่ง 
- บ่อน้ าตื้น     25 แห่ง 
- บ่อน้ าบาดาล               5 แห่ง 
- สระน้ า               15 แห่ง 

        1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ในพ้ืนที่ 

  - ป่าสงวน     1,306 ไร่ 
  - ป่าสาธารณประโยชน์    1,469 ไร่ 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

        2.1 เขตการปกครอง 
อาณาเขต  เทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียดมีอาณาเขต  ดังนี้ 
     ทิศเหนือ   ติดกับเขตต าบลบ้านแปรง และต าบลหนองไทร 
  ทิศใต้   ติดกับต าบลด่านขุนทด 
  ทิศตะวันออก  ติดกับต าบลโนนเมืองพัฒนาและต าบลหนองบัวละคร 
  ทิศตะวันตก  ติดกับต าบลพันชนะ และต าบลกุดพิมาน 
 
 แผนที่ต าบลหนองบัวตะเกียด 
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เนื้อท่ีเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด มีพ้ืนที่ประมาณ 70.73 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  44,065  ไร่ มี
ทั้งหมด 15 หมู่บ้าน ดังนี้ 
 หมู่ 1 บ้านหนองบัวตะเกียด  
 หมู่ 2 ห้วย 
 หมู่ 3 กุดน้ าใส 
 หมู่ 4 ดอนมุกมัน 
 หมู่ 5 หนองกระเทียมใต้ 
 หมู่ 6 สระข้ีตุ่น 
 หมู่ 7 โคกน้อย 
 หมู่ 8 โนนระเวียง 
 หมู่ 9 จะบู 
 หมู่ 10  ใหญ่ 
 หมู่ 11 ใหม่โนนระเวียง 
 หมู่ 12 สามกลุ่มพัฒนา 
 หมู่ 13 สระสมบูรณ์ 
 หมู่ 14 ห้วยใหม่ 
 หมู่ 15 เมืองตะโก 

         2.2 การเลือกตั้ง 
เขตเลือกตั้งท่ี  1 
๑. หน่วยเลือกตั้งที่  1 ได้แก่  หมู่ที่  1  ได้แก่  ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวตะเกียด 
๒. หน่วยเลือกตั้งที่  2 ได้แก่  หมู่ที่  2  ได้แก่  ศาลาประชาคมบ้านห้วยใหญ่ 
๓. หน่วยเลือกตั้งที่  3 ได้แก่  หมู่ที ่ 3  ได้แก่  โรงอาหารโรงเรียนบ้านกุดน้ าใส 
๔. หน่วยเลือกตั้งที่  4 ได้แก่  หมู่ที่  4  ได้แก่  หอประชุมโรงเรียนบ้านดอนมุกมัน 
๕. หน่วยเลือกตั้งที่  5 ได้แก่  หมู่ที่ 10 ได้แก่  หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด 
๖. หน่วยเลือกตั้งที่  6 ได้แก่  หมู่ที่ 14 ได้แก่  หอประชุมโรงเรียนบ้านห้วย 
 

เขตเลือกตั้งท่ี  2 
๑. หน่วยเลือกตั้งที่  1  ได้แก่  หมู่ที่  5   ได้แก่  ศาลาประชาคมบ้านหนองกระเทียมใต้ 
๒. หน่วยเลือกตั้งที่  2  ได้แก่  หมู่ที่  6   ได้แก่  ศาลาวัดบ้านสระขี้ตุ่น 
๓. หน่วยเลือกตั้งที่  3  ได้แก่  หมู่ที่  7   ได้แก่  ศาลากลางบ้านบ้านโคกน้อย 
๔. หน่วยเลือกตั้งที่  4  ได้แก่  หมู่ที่  8   ได้แก่  ศาลาประชาคมบ้านโนนระเวียง 
๕. หน่วยเลือกตั้งที่  5  ได้แก่  หมู่ที่  9   ได้แก่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านจะบู 
๖. หน่วยเลือกตั้งที่  6  ได้แก่  หมู่ที่  11 ได้แก่  ศาลากลางบ้านบ้านใหม่โนนระเวียง 
๗. หน่วยเลือกตั้งที่  7  ได้แก่  หมู่ที่  12 ได้แก่  ศาลาประชาคมบ้านสามกลุ่มพัฒนา 
๘. หน่วยเลือกตั้งที่  8  ได้แก่  หมู่ที่  13 ได้แก่  ศาลาประชาคมบ้านสระสมบูรณ์ 
๙. หน่วยเลือกตั้งที่  9  ได้แก่  หมู่ที่  15 ได้แก่  ศาลาประชาคมบ้านเมืองตะโก 
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3. ประชากร 

         3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
ประชากรทั้งสิ้นจ านวน  8,755  คน  แยกเป็นชาย  จ านวน 4,252 คน หญิง  จ านวน    4,503 คน   
และมีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,558  ครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562) 
 

จ านวนหมู่บ้าน/ประชาชากรของ 
เทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน ครัวเรือน หญิง ชาย รวม ผู้น า ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
1 หนองบัวตะเกียด 254 478 448 926 นายชัชวาล   มะเดื่อชุมพร 
2 ห้วยใหญ่ 181 312 284 596 นายขุนชาญ  ประกอบวรการ 
3 กุดน้ าใส 278 425 407 832 นางวัชรี  สัจจาวัฒนา 
4 ดอนมุกมัน 204 402 373 775 นายศรีชัย  งามขุนทด 
5 หนองกระเทียมใต้ 176 316 323 639 นายสมใจ เปียสันเทียะ 
6 สระขี้ตุ่น 123 217 237 454 นางบุญสม  โมงขุนทด 
7 โคกน้อย 82 146 142 288 นายสิริศักดิ์ สระขุนทด 
8 โนนระเวียง 156 258 208 466 นายพล  ลีทองหลาง 
9 จะบู 210 396 368 764 นายพิเชษฐ์ ภูมมิะรา 

10 ใหญ ่ 241 405 386 791 นายวิวาห์  บอขุนทด 
11 ใหม่โนนระเวียง 211 355 356 711 นายแช่ม  ใจชอบสันเทียะ 
12 สามกลุ่มพัฒนา 58 105 84 189 นางนาลี ต่ายสันเทียะ 
13 สระสมบูรณ์ 150 322 297 619 นายสมพร  ขันนอก 
14 ห้วยใหม่ 163 225 211 436 นายธวัชชัย ธรรมเสมอ 
15 บ้านเมืองตะโก 71 141 128 269 นายอุดม พาขุนทด 

 รวม 2558 4503 4252 8755  

         3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

เทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 ชาย หญิง หมายเหตุ 

จ านวนประชากรเยาวชน 892 834 อายุต่ ากว่า 18 ปี 

จ านวนประชากร 2,647 2,808 อายุ 18 – 60 ป ี

จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 744 847 อายุมากกว่า 60 ปี 

รวม 4,283 4,489 ทั้งสิ้น  8,772 
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4. สภาพทางสังคม 

         4.1 การศึกษา 

จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ 15 – 60 ป ี ร้อยละ 99  อ่านเขียนภาษไทยและคิดเลขอย่าง
ง่ายได้ เด็กอายุ 6 – 14  ปี ร้อยละ 100 ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี  ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือ
เทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  99  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีปัญหาคือยังไมส่ามารถที่จะ
แข่งขันกับเมืองใหญ่ๆได้  การแก้ปัญหาของเทศบาล ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุน
อาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก   

การศึกษา   ข้อมูล ณ.ปัจจุบัน   

สังกัด สพฐ. 
เทศบาล 

ต าบลหนองบัวตะเกียด 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด   
           - จ านวนครูผู้ดูแลเด็ก 
           - จ านวนผู้ดูแลเด็ก 
           - จ านวนนักเรียน 
2. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่เทศบาล 
    2.1  โรงเรียนชุมชนหนองบัวตะเกียด 
          ระดับก่อนประถมศึกษา 
     

 
 
 
 
 
     9 แห่ง 
 
 

1 แห่ง 
5  คน 
4 คน 

            89 คน 

         4.2 สาธารณสุข 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนในต าบลหนองบัวตะเกียด ส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรอง
สุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชาชนในชุมชน เช่น โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  โรค
ไข้เลือดออก  มือ-เท้า-ปากในเด็ก และโรคอ่ืนๆ  มีสถิตกิารเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่
ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี การแก้ไขปัญหาทางเทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับ
หนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  จากการ
ส ารวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบ าบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่
เหมาะสม  การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  และประชากรบางส่วนไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้
เทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียดพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข   

-  โรงพยาบาลของรัฐ     - แห่ง 
-  โรงบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล    1    แห่ง   
-  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน         -    แห่ง    
-  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า ร้อยละ  100 

 

         4.3 อาชญากรรม 

เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินบ้างเป็นบางส่วน 

         4.4 ยาเสพติด 

ในปีงบประมาณ 2561 เทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเฝ้า
ระวังการหวนกลับมาของยาเสพติด พบว่าในเขตเทศบาลยังมีผู้ติดยาเสพติดจ านวนหนึ่ง 
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         4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
เทศบาลได้ด าเนินการด้านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

1. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   
3. โครงการตรวจเยี่ยม ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
4. โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ 
5. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พ่ึง ผู้พิการ 
6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 

         5.1 การคมนาคมขนส่ง 
การคมนาคมมีการคมนาคมทางบกประเภทเดียว  เส้นทางคมนาคมจากหมู่บ้านมายังที่ท าการเทศบาลต าบลหนอง
บัวตะเกียด  เป็นเส้นทางลูกรัง  ลาดยาง  คอนกรีต  ซึ่งสะดวกในการสัญจรในฤดูร้อน  ฤดูหนาว ส่วนในฤดูฝน
เส้นทางคมนาคมจะล าบาก  การคมนาคมภายในหมู่บ้านในต าบลหนองบัวตะเกียด  มีเส้นทางดังนี้ 

- ถนนทางหลวงแผ่นดิน ลาดยาง 1 สาย ได้แก่ สาย 201 ถนนสีคิ้ว - ชัยภูมิ 
- ถนนทางหลวงชนบท ลาดยาง  2  สาย  ได้แก่ ถนนบ้านโคกน้อย  -  เจริญผล และถนนหนองบัวตะ-

เกียด – หนองบัวละคร 
- ถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน  ได้แก่ บ้านใหม่โนนระเวียง,บ้านหนองกระเทียมใต้,บ้านสระขี้ตุ่น,บ้านโคก

น้อย,บ้านสระสมบูรณ์,บ้านดอนมุกมัน,บ้าโนนระเวียง,บ้านดอนมุกมัน,บ้านห้วยใหญ่, บ้านกุดน้ าใส, 
บ้านใหญ่, บ้านจะบู ,บ้านหนองบัวตะเกียด, บ้านโนนระเวียง 

- มีรถยนต์โดยสารแล่นผ่านหลายสายได้แก่ สายเลย – กรุงเทพ, ชัยภูมิ – กรุงเทพ, หนองบัวล าภู – 
กรุงเทพฯ  นอกจากนี้ยังมีรถประจ าทางวิ่งระหว่าง ด่านขุนทด – หนองบัวโคก และ ราชสีมา – ล า
นารายณ์ 

         5.2 การไฟฟ้า 

ปัจจุบันในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือน ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ในเขตเทศบาลเป็นพ้ืนที่กว้างและเทศบาลมีงบประมาณไม่
เพียงพอ  

         5.3 การประปา 
มีระบบประปาหมู่บ้าน  12  แห่ง   
1.ประปาหมู่บ้านหนองบัวตะเกียด (ทต.หนองบัวตะเกียด)  บริการประชาชน  หมู่ที่   1 
2.ประปาหมู่บ้านห้วยใหญ่,บ้านห้วยใหม่  (ทต.หนองบัวตะเกียด) บริการประชาชน    หมู่ที่ 2,14 
3.ประปาหมู่บ้านกุดน้ าใส และประปาภูมิภาค (ทต.หนองบัวตะเกียด)  บริการประชาชน หมู่ที่   3 
4.ประปาหมู่บ้านดอนมุกมัน  (ทต.หนองบัวตะเกียด)   บริการประชาชน   หมู่ที่   4 
5.ประปาหมู่บ้านหนองกระเทียมใต้  (ทต.หนองบัวตะเกียด)  บริการประชาชน   หมู่ที่   5 
6.ประปาหมู่บ้านสระขี้ตุ่น,บ้านสระสมบรูณ์  (ทต.หนองบัวตะเกียด)  บริการประชาชน   หมู่ที่ 6,13 
7.ประปาหมู่บ้านโคกน้อย  (ทต.หนองบัวตะเกียด)            บริการประชาชน   หมู่ที่   7 
8.ประปาหมู่บ้านโนนระเวียง,บ้านใหม่โนนระเวียง (ทต.หนองบัวตะเกียด)บริการประชาชน   หมู่ที่  8,11 
9.ประปาหมู่บา้นจะบู  (ทต.หนองบัวตะเกียด)   บริการประชาชน   หมู่ที่   9 
10.ประปาหมู่บ้านใหญ่  (ทต.หนองบัวตะเกียด)   บริการประชาชน   หมู่ที่    10 
11.ประปาหมู่บ้านสามกลุ่มพัฒนา  (ทต.หนองบัวตะเกียด)  บริการประชาชน   หมู่ที่    12 
12.ประปาหมู่บ้านเมืองตะโก (ทต.หนองบัวตะเกียด)  บริการประชาชน   หมู่ที่    15 
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         5.4 โทรศัพท์ 
มีการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีเครือข่ายครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด โดยผู้ให้บริการได้แก่  AIS DTAC  และ TRUE 
         5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
อินเตอร์เน็ตที่ให้บริการในพ้ืนที่ TOT และ 3BB ในพ้ืนที่ไม่มีไปรษณีย์ให้บริการ เพราะอยู่ไม่ห่างจาก ตัวอ าเภอด่านขุน-
ทด 

6. ระบบเศรษฐกิจ 

         6.1 การเกษตร 
หมู่/ชุมชน บ้าน ท านา (ไร่) พืชไร่ (ไร่) พืชสวน (ไร่) 

1 หนองบัวตะเกียด 3,712 331 10 
2 ห้วย 1,878 274 20 
3 กุดน้ าใส 1,148 64 10 
4 ดอนมุกมัน 3,310 1,011 10 
5 หนองกระเทียมใต้ 2,094 1,591 15 
6 สระขี้ตุ่น 601 2,302 30 
7 โคกน้อย 762 631 8 
8 โนนระเวียง 1,321 1,279 2 
9 จะบู 1,786 2,246 5 

10 ใหญ ่ 1,919 60 15 
11 ใหม่โนนระเวียง 1,622 1,915 10 
12 สามกลุ่มพัฒนา 660 627 3 
13 สระสมบูรณ์ 1,417 2,677 25 
14 ห้วยใหม่ 1,165 130 8 
15 เมืองตะโก 701 431 12 

 

         6.2 การประมง 
(ในเขตเทศบาลไม่มีการประมง)  

         6.3 การปศุสัตว์ 

ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงเพ่ือบริโภคในครัวเรือน และมีบางส่วนเลี้ยงเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การ
เลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ   

         6.4 การบริการ 
1. ธนาคาร    1 แห่ง(ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร ธกส.) 
 2. ปั๊มน้ ามันและก๊าซ (ปตท.)  2 แห่ง 

3. รีสอร์ท    2 แห่ง 

         6.5 การท่องเที่ยว 

 ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว   

         6.6 อุตสาหกรรม 

 จ านวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)   จ านวน   10   แห่ง 
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         6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

 1. กลุ่มเย็บผ้า ม.1 

 2. กลุ่มเย็บผ้า ม.3 

 3. นวดแผนไทย ม.6 

 4. กลุ่มปุ๋ย ม.15 

  5. กลุ่มดอกไม้จันทร์ ม.10 

         6.8 แรงงาน 

จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่าค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตรท าให้
ประชากร ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่และแรงงานบางส่วนเดินทางไปท างานต่างประเทศ 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

         7.1 การนับถือศาสนา 

ประชากรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  คิดเป็นร้อยละ   99 

สถาบันและองค์กรศาสนา วัด จ านวน   8    แห่ง  และส านักสงฆ์ จ านวน 2  แห่ง 
 

1.   วัดบ้านหนองบัวตะเกียด ที่ตั้งหมู่ท่ี 10 บ้านใหญ่                 
2.   วัดวารีสุธาราม  ที่ตั้งหมู่ท่ี 2   บ้านห้วยใหญ่ 
3.   วัดบ้านกุดน้ าใส  ที่ตั้งหมู่ท่ี 3   บ้านกุดน้ าใส 
4.   วัดบ้านดอนมุกมัน  ที่ตั้งหมู่ท่ี 4   บ้านดอนมุกมัน 
5.   วัดบ้านหนองกระเทียมใต้ ที่ตั้งหมู่ท่ี 5   บ้านหนองกระเทียมใต้ 
6.   วัดบ้านสระข้ีตุ่น  ที่ตั้งหมู่ท่ี 6   บ้านสระขี้ตุ่น 
7.   วัดบ้านโนนระเวียง  ที่ตั้งหมู่ท่ี 8   บ้านใหม่โนนระเวียง 
8.   วัดบ้านจะบ ู  ที่ตั้งหมู่ท่ี 9   บ้านจะบู 
9.   ส านักสงฆ์หนองเกตุ  ที่ตั้งหมู่ท่ี 1   บ้านหนองบัวตะเกียด   
10. ส านักสงฆ์บ้านเมืองตะโก ที่ตั้งหมู่ท่ี 15 บ้านเมืองตะโก 
11. วัดนางงามสมบูรณ์             ที่ตั้งหมู่ท่ี 7   บ้านโคกน้อย 
12. วัดสามกลุ่มพัฒนา              ที่ตั้งหมู่ท่ี 12 บ้านสามกลุ่มพัฒนา 

         7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน  มกราคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน  เมษายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา                      ประมาณเดือน     กรกฎาคม 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน  ตุลาคม - พฤศจิกายน 
-  ประเพณีออกพรรษา                      ประมาณเดือน    ตุลาคม - พฤศจิกายน 

         7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการท าเครื่องจักสานใช้ส าหรับในครัวเรือน  วิธีการ
ทอเสื่อจากต้นกก   
ภาษาถิ่นส่วนมากร้อยละ 98 พูดภาษาอีสาน   
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         7.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 

ในพ้ืนทีเ่ขตเทศบาลไม่มีสินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

         8.1 น้ าที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน  

         8.2 ป่าไม ้จะเป็นป่าไม้ข้ึนตามธรรมชาติ และปลูกข้ึนใหม่ในที่สาธารณะประโยชน์ 

         8.3 ภูเขา ในเขตเทศบาลไม่มีภูเขา 

         8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  

ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ส าหรับเพาะปลูกที่อยู่อาศัยร้านค้าและเป็นพื้นที่สาธารณทรัพยากรธรรมชาติ
ในพ้ืนที่ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพื้นที่บางส่วนเป็นดินเค็ม  น้ าใต้ดินเค็ม 
หรือไม่ก็เป็นน้ ากร่อยจึงไม่สามารถท่ีจะน าน้ าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ต้องอาศัยน้ าฝนน้ าในการท า
การเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน ท าให้เกิดปัญหามีแหล่งน้ าใช้ในการท าการเกษตรไม่เพียงพอ   

9. อื่น ๆ 

 ไม่มี 
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1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โดยมุ่งเน้นเพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศ
ไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ    
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 –2579)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
        

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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1. ความเป็นมา 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล (ปี 2558 - 2559) และกรอบการ
ปฏิรูปในระยะที่ 3 (ปี 2560 เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ2 คณะ 
ได้แก่ (1) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 
ปี และ (2) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทาร่างแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
20 ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้
พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะน าเสนอต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการบริหาร
ประเทศภายในเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที ่12 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้น าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ 5 ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาใน
ระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560 
2. สาระสาคัญ 
     2.1 สภาพแวดล้อม 
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและในหลากหลายมิติท าให้
ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ  ก็มีปัจจัย
เสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิ
ทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ 
“เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” 
การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหา
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ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบท
ขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสใน
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่ม
ประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องน าเข้ามาจาก
ต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและ
ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้าน
อ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย 
อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วน
แล้วเป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดิน
ของภาครัฐนอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล  ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจ
ขยายเพ่ิมขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถ
ลดลงก็จะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น ประกอบ
กับในอนาคต 20 ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
ในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่สาคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้น
อย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน 
เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ 10 ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยสาคัญหลาย
ประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี 2551 – 2552 และวิกฤติการณ์ในกลุ่ม
ประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพ่ิมสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืน
ทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป 
และญี่ปุุน ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟูอได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของ
การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น 
ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมข้ึนขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่น
ที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน  แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนา
เทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว 
เศรษฐกิจโลกในช่วง 10 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 5.1 ในช่วง 5 ปีก่อนวิกฤติ
เศรษฐกิจโลก (2546 – 2550) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพ่ือ
ยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากร
ไทยในระยะ 10 - 15 ปี ข้างหน้านี้ จะทาให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความ
เสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อนและ
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เสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผลในด้านความมั่นคงของโลกก็ก าลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับ
ดุลอ านาจของสหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้น าโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิม
มากขึ้นในเอเชียและยุโรปนั้น น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี 2560 – ปี 2579 มี
ลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิ
ภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ ส าหรับการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขสาคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบ
ใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม  และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศ
ไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและ
การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสี
เขียวโดยการพัฒนาและน าเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนสาคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากร
ต่างๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงาน
ทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลกนอกจากนั้น 
ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงสาคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและ
ภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มี
ความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการและ
สาธารณสุขเพ่ิมข้ึนในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่ส าคัญ ส าหรับ ภาวะโลกร้อนและการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น  กดดันให้ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น  ประกอบกับจ านวน
ประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  การใช้ระบอบประชาธิปไตย 
และการปฏิบัติ ให้ เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้นส า หรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม
ภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้น
ตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี 2531 และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่ม
บนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี 2553 และล่าสุดในปี 2557 รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้น
เป็น 5,7392 ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่
ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตรา
ต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟูา อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร 
การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้นเป็น 38.1 ล้านคนจาก
ประชากรวัยแรงงาน 38.6 ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 1 ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับ
จากร้อยละ 20.0 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 10.9 ในปี 2556 คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับ
การศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อ่ืนๆ 
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รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีข้ึนตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มี
ความเป็นสากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็น
กลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก 
รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความ
คืบหน้ามากขึ้นนอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี 2540 – 2541 ได้ส่งผลให้
ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการ
ที่ดีอันได้แก่ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการ
กากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะ
การคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินส ารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย 
กฎระเบยีบต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถ
คุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด  
และสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้นแต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนใน
เชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้าง
ประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ าและการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลน
แรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบ
เศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต้องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจ
มีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก  จึงมีความ
อ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่
การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่
เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสั งคมได้อย่างคุ้มค่า การ
พัฒนานวัตกรรมมีน้อย ส าหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลือง
งบประมาณ การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และขาด
ความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้ง
การบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และ
กฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืน
และไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่
ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและ
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้านทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยที่ส าคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา 20 
ปีต่อจากนี้ไป  จะมีนัยยะที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะ
เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญ
กับข้อจากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและ
สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้าง
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ความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือ
ยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่
ทาให้เกดิความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า และที่สาคัญเงื่อนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความ
อ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการ
บริหารราชการที่ดีโครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว 
จะส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์
เข้มข้นข้ึน เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้
เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศ
ต่างๆ เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจากัด
ที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น กฎเกณฑ์และ
กฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ  สิทธิมนุษยชน และ
กฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการ
บริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิง
โครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ 4 - 5 ปีต่อจากนี้ 
ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้น
ได ้คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรม
ลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาวทั้งนี้  เงื่อนไขในปัจจุบันและ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้อง
เผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศ
ไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น  จ าเป็นจะต้องมีการ
วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ  
เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยน
อย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลก
ยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและ
สังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
การดารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดา
เนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดล าดับความสาคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องกาหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศใน
ระยะยาว เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และเปูาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เปูาหมายที่กาหนดไว้ 



- 16 - 
 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อ
การพัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเปูาหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศ
ไทยมีความมั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน 
ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะ
น าไปสู่การกาหนดตาแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเปูาหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันใน
สังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไป
ในทิศทางที่สอดคล้องกัน การดาเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศที่
เป็นภาพเดียวกันอย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เปูาหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝุายบริหารจึงให้ความสาคัญกับนโยบาย
พรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การด าเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง 
ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ  ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเปูาหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเป็นการกาหนดให้ฝุายบริหารมี
ความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เปูาหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจา
เป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็น
ระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่น
ปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้  และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมีการกาหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมายของ
ประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ 
ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศการก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุก
ภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  ทั้ง
ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึง
สามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาท
สาคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคน
ไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติกาลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติที่คนไทย
ทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุก
องค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุก
คนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอานาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมือง
ภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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2.2 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอานาจรัฐ การด ารง
อยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุก
รูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมี
เกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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2.3 ยุทธศาสตร์ชาติ 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวางแผน
และก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทกุภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่
การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทย
ร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจ าชาติ 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว 
คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนว
ทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญ 
ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและ
ช่วยลดและปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อม่ันในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่
มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาทิ 

(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
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(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 
2.3.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ

พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความ
มั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการ
พัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการ 
บริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาทิ 

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้าง
ความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจน
การพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค  และเป็นการยกระดับ
ไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาด
และปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ
และอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามา
เพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศ
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็น
ต้น 
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(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อม
เมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กร
ระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

2.3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาท ิ

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 

                               (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัว

ในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
2.3.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่ง

กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาท ิ

(1) การสร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

2.3.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่ง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถ
ในการปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่
การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาท ิ
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(1) การจัดระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบ

การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

2.3.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาท ิ

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่
เหมาะสม 

(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 
2.4 กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ใช้เป็น
แนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการ
ในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็น
กรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้
บรรลุเปูาหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความ
ร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มี
การก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วน
ราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 
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2.5 ปัจจัยความสาเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
2.5.1 สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กาหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการกาหนด

เปูาหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถ
ถ่ายทอดเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เปูาหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงาน
ปฏิบัติได ้และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

2.5.2 ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมาย
ด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
อย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมี
ระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

2.5.3 กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ 
การน าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ  สามารถ
ก าหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้สิ้นสุดลง
และการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่
ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  เอาไว้แล้วดังนั้น  
เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด   มีความสอดคล้อง
กับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เทศบาล จึงได้น าทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ของเทศบาล  
ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 มีรายละเอียดดังนี้  
1. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเทศไทยจะยังคงประสบ
สภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ 
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถ
ในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
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(3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอยา่งมีความสุข 

2. สถานะของประเทศ 
          2.1 ด้านเศรษฐกิจ 

2.1.1  3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี 2540-2541) จะ
ขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5 ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี 2557 มา
อยู่ที่ประมาณ 196,240 บาท หรือประมาณ 6,041 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะ
ขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ 8 ปีที่ผ่านมาการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 3.2 ชะลอจากร้อยละ 5.7 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ซ่ึงต่ ากวา่ศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากวา่ระดับท่ีจะท าให้ประเทศไทยหลุด
จากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของ
การลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross 
Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ 41.3 ในช่วงปี 2534 – 2539 เป็นร้อยละ 25.5 ในช่วงปี 2543 – 
2557 นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดย
เฉลี่ยในช่วงปี 2543 – 2557 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 4.9 ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูง
กว่าไทย 

2.2.2 การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการ
แข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมาก
ขึ้น (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี 2553 ที่ระดับร้อยละ 9.9 25.4 และ 64.7 เป็นร้อย
ละ 7.2  28.5 และ 64.3 ในปี 2557 ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยี
อย่างต่อเนื่อง ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็น
อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัท
แม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง 
ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการ
ผลิตสูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลังแรงงาน
และการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการ
ผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะ
หลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ 9.7 ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 
(พ.ศ. 2545-2549) เป็นเฉลี่ยร้อยละ 1.1 ในช่วง 3 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 (พ.ศ. 2555-2557) 

2.1.3 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่่าท่าให้ขาดพลัง 
ในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการ
ผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม
ในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ 8 ปี ที่ผ่านมา 
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และยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่ เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการ
พัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของ 
ผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ 3.32 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เป็นร้อยละ 2.05 ในช่วงครึ่งแรก
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิต
ของปัจจัยแรงงาน 

2.1.4  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการ
แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี 
2524 และ 2540 แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจ
ไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็
ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมา
อย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้
สาธารณะซึ่งเพ่ิมข้ึนจากเฉลี่ยร้อยละ 37.9 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เป็นร้อยละ 42.2 ในช่วง 3 ปีแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากผลของการ
ด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลัง
ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

2.1.5 อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก  เนื่องจาก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลาง
ระหว่างประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต  และประเทศที่มีความก้าวหน้าและ
ความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  โดยในปี พ.ศ. 2557 WEF (World 
Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ 31 จาก 144 
ประเทศ และในปี พ.ศ. 2557 IMD (International Institute for Management Development) ได้จัดอันดับ
ไว้ที ่30 จาก 61 ประเทศชั้นน า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ้า
ปี 2558 หรือ Ease of Doing Business 2015  ซ่ึงด าเนนิการโดยธนาคารโลกนัน้ประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่
ในอันดับที่ 26 จาก 189 ประเทศท่ัวโลก  

2.1.6 สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ
ได้รับการยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และ
เชื่อมโยงให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มี
รายได้สูง โดยในปี 2557 อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ 47 และด้านเทคโนโลยีที่ 
44 จาก 61 ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ 37 และ 43 ตามล าดับในปี 2551 และ
ตลอดช่วงระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา (2543-2556) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่
ในระดับร้อยละ 0.17 ต่อ GDP โดยในปี 2556 (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา
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เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 0.48 ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ 53 และจาก
ภาคเอกชนประมาณร้อยละ 47 ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต ้ญี่ปุุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มี 
ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ 4.03, 3.35, 2.79, และ 2.27 ต่อ GDP ในปี 2555 ตามล าดับ 
ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี 2556 บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามี
จ้านวน 11 คนต่อประชากร 10,000 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ 20-
30 คนต่อประชากร 10,000 คน  

2.1.7 สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบ
การขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเปูาหมายและยังขาดการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุกในเขต
นครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่
ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญ
กับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัด ยังไม่สามารถ 
พัฒนาต่อยอดในเชิงพาณชิย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ ากัดต่อการท าธุรกิจใหม่และการ
ประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อ
ความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจ
ต่างประเทศ เป็นต้น 

2.2 ด้านสังคม 
2.2.1 โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(1) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและ

การตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก 6.3 คน ในช่วงปี 2507-2508 
เป็น 1.62 คน ในช่วงปี 2548-25558 และคาดว่าในปี 2583 จะลดลงเหลือเพียง 1.3 คน  

(2) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ 30 เป็นประชากรกลุ่มเจ
เนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป 
ก าลังแรงงานของไทยมีจ้านวน 38.9 ล้านคนในช่วงปี 2555-2557 และเริ่มลดลงร้อยละ 0.1 ในปี 2556 และ
ร้อยละ 0.2 ในปี 2557 ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.2 ต่อปีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2548–
2557) แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย 1 เท่าตัว และสิงคโปร์ 5 เท่าตัว และก าลังแรงงานกว่าร้อย
ละ 65.1 มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจ านวนร้อยละ 
27 ของประชากรในปี 2553 มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบ
การประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 
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(3) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนจาก 10.3 ล้านคน (ร้อยละ 16.2) ในปี 2558 เป็น 20.5 ล้านคน (ร้อยละ 32.1) ในปี 2583 การ
เพ่ิมข้ึนของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วม
ในก าลังแรงงานเพิ่มขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ 
78.5 ของรายได้ท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  

2.2.2 ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมี 
หลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก 3.6 คน ในปี 
2543 เหลือ 3 คน ในปี 2556 โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน 1 รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมาก
ที่สุดในช่วงปี 2543-2556 ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อ
การล่มสลาย 

2.2.3 คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดย
คนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี 2557 เพศชาย 71.3 ปี เพศหญิง 78.2 ปี 
แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทย
ได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 15.59 ปี เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยช่วงปี 2551-2556 มีการศึกษาเฉลี่ย 8.9 ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จาก
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี 2556 มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 
นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหา
ส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สังคมไทยเร่งด่วน 

2.2.4 สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้่าของการกระจาย
รายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 42 ในปี 2543 เหลือร้อยละ 10.9 ในปี 2556 แต่ความ
ยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดี
ขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก 0.484 ในปี 2554 เหลือ 
0.465 ในปี 2556 อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกัน
ถึง 34.9 เท่า ในปี 2556 โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ 10 ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ 36.8 ของรายได้ทั้งหมด 
ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ 10 ถือครองรายได้เพียงร้อยละ 1.1 สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจ
ที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึงประชากรที่เกิดช่วง
ปี 2555-2546 

2.2.5 ความเหลื่อมล้่าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส่าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(1) ความเหลื่อมล้่าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุก

ตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20 มีการถือ
ครองที่ดินมากที่สุด     มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20 ที่มีการถือครองที่ดิน
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น้อยที่สุด 325.7 เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่าง
เปล่าของภาครัฐ 

(2) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร  ระหว่างเขตเมือง-ชนบท
และระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อย
ละ 10 ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ 10 
ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ 19.1 เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบท
ประมาณ 2.2 เท่า 

(3) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้่ากันระหว่างภูมิภาค 
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี 
2556 พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง 3.6 เท่า 

(4) ความเหลื่อมล้่าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระ
เข้าถึงการคุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา 50 ที่เพ่ิมขึ้นจาก 1.29 ล้านคน ในปี 2555 
เป็น 2.471 ล้านคน ในปี 2557 ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 42.4 ในปี 2557 อย่างไรก็
ตาม แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ 2.1 เท่า ในปี 2556 

(5) ความเหลื่อมล้่าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย 
เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน นอกจากนี้ 
ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายใน
กระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

2.2.6 คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ 99.9 ได้รับความ
คุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ 73.8 ระบบประกันสังคมร้อยละ  
16.7 และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ 7.1 ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมี
หลักประกันทางรายได้ม่ันคงข้ึนและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี 2558 ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ 8.3 ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ 10.4 ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับ
เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น 800 บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ 89.5 และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ใน
ครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม  
สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย
ภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง 
4.544,926 ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มี
รายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

2.2.7 วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็น
แก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุ
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วัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

2.2.8 ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบ
ความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณา
การเป็นแผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนา
จังหวัดเพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน  
มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก 142,632 
แห่งในปี 2555 เป็น 152,377 แห่ง ในปี 2556 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ 32.51 ของ
องค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ 26.77  

2.2.9 ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม 
ในช่วงระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรง
มากขึ้น น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 

2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.3.1 ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความ

เสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(1) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ความต้องการใช้

ที่ดินเพ่ือการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนที่ปุา
ไม้จึงถูกบุกรุกท าลายมากขึ้น โดยพื้นที่ปุาไม้ลดลงจาก 171.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ 53.33 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของ 
ประเทศในปี 2504 เป็น 102 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 31.6 ในปี 2556 

(2) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรมท่าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม
ทรัพยากรดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ดิน
เกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมี
ข้อจ ากัดในการน าไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครอง
ที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศ
ปุาไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(3) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้
ประโยชน์อ่ืนๆ จ านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและ
อุตสาหกรรม ท าให้พ้ืนที่ปุาชายเลนลดลงจากปี 2504 ที่มีพ้ืนที่ปุาชายเลนกว่า 2.3 ล้านไร่ เหลือเพียง 1.5 ล้าน
ไร่ ในปี 2552 คิดเป็นการลดลงร้อยละ 34.8 ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกปูองปุาชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาต
การต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี 2534 และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2549-
2554 พบว่า ปุาชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี 2554 ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง 1.61 ล้านตัน ลดลงจากปี 
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2549 ที่มีปริมาณ 2.42 ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ าที่เพ่ิมมากข้ึน 

(4) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด 30 ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิง
พาณิชย์เพื่อการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดย
ในปี 2555 ต้องน าเข้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6 อยู่ที่ระดับ 1.08 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 54 
ของความต้องการใช้ในปี 2555 และคิดเป็นร้อยละ 12.5 ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อย
ละ 76 ของการน าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี 2555 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.8 อยู่
ที่ระดับ 1.981 พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี ้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้ม
ดีขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี 2555 การเพ่ิมขึ้นของ 
GDP ร้อยละ 1 ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.6  

(5) ทรัพยากรน้่ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทย
ประกอบด้วย 25 ลุ่มน้ าหลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม 285,227 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนา
แหล่งเก็บกักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ 28 ของปริมาณน้ าท าธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาลทั้งหมด 27 
แอ่งน้ าบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้น้ าบาดาลรวมประมาณ 1.13 ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะ
พัฒนาขึ้นมาใช้ได ้โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ 68,200 ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม 
การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการ
ด าเนินการส ารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี 2557 มีจ านวนประมาณ 151,750 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน 102,140 ล้านลูกบาศก์เมตร 
และยังไม่สามารถจัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีกประมาณ 49,610 ล้านลูกบาศก์เมตร 

2.3.2 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(1) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการ

เกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก 1.04 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2553 เป็น 1.11 กิโลกรัม/คน/วัน 
ในปี 2557 สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ 19 และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้
ประโยชน์เพียงร้อยละ 18 ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  19.9 ล้านตัน ในปี 2556 ของเสีย
อันตราย ในปี 2557 มีประมาณ 2.69 ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี 
เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหา
การก าจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร 
ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ 70 โดย
ภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น  แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกาก
อุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 

(2) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี 2557 พบ
สารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุุนละออง ก๊าซ
โอโซน และสารอินทรียร์ะเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบ
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ปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกิน
ค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิง
เมื่อต้นปี 2557 ทั้งนี้ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็น
ผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงจาก EURO 3 เป็น EURO 4 ตั้งแต่ปี 2555 และการปรับปรุงระบบ
ขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศ
ในพ้ืนทีม่าจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 
พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(3) คุณภาพน้่าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง 10 ปี
ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2548-2557) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ าที่
อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจาก
การเกษตรและการปศุสัตว์ และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่
เพียงพอต่อการบ าบัดน้ าเสียที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน  โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ า
เสียจากชุมชน 10.3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ 31 

(4) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ตามปริมาณความต้องการใช้
พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 การจัดท้าบัญชีก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี 2533 ปริมาณ 229.08 ล้าน
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น 265.9 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี 2547 โดย
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.3 ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง 
5 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงานเพ่ิมมากขึ้นในประเทศ 
ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคปุาไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ 1.1 
จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

2.3.3 ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรง
มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดิน
ถล่ม สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้ง
เป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ านวนมากกว่าภัยประเภทอื่นๆ ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัย 
ธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 
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2.4 ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
2.4.1 ด้านธรรมาภิบาล 

(1) ประเทศไทยจะต้องให้ความส่าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการ
ประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
อยู่ในระดับปานกลางในปี 2556 แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่ง
แก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาล
อย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2552 มีอย่าง
น้อย 6  ประการคือ (1) หลักนิติธรรม (2) หลักคุณธรรม (3) หลักความโปร่งใส (4) หลักความมีส่วนร่วม (5) 
หลักความรับผิดชอบ (6) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาค
การเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกตั้ง มี
ผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มี
การใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับ
นักการเมืองและข้าราชการ กระท าการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ 
หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับ
ประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง  มีปัญหาการบริหาร
จัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ 
สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับ
ผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(2) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี 2544 โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ที่ 72% ในปี 2557 ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี 2545 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 52% และมีคะแนน
เฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี 2554 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 77% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้
ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้
ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

2.4.2 ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ่านาจ 
(1) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ บริหาร
ราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ านาจที่
ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อ
กฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
บริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการ
ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  
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ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น 20 กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(2) การกระจายอ่านาจเกิดผลส่าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการ
กระจายอ านาจให้แก ่อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 และ 2550 และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการ
ก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับท่ี 1 และฉบับที่ 2 นอกจากนั้น มีการใช้
งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ 13.31 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อย
ละ 25.17 ในปีงบประมาณ 2550 และร้อยละ 28.21 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้ว
ตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ 1 จ านวน 185 ภารกิจจากภารกิจที่
จะต้องถ่ายโอน 245 ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 2 จ านวน 75 งาน/กิจกรรมจาก 
114 งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 9.850 คน 
แบ่งเป็นข้าราชการ 1,378 คน บุคลากรทางการศึกษา 5,295 คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่
สถานีอนามัย จ านวน 79 คน และลูกจ้างประจ า 3,098 คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น 
การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ท าให้การ
เลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บ
เองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 9.90 ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 และเพ่ิมเป็นร้อยละ 
10.65 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 38.52 และ
ร้อยละ 39.46 ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของ
อุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก 
การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่าง
มีขอบเขตจ้ากัด 

2.4.3 ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก พัฒนาการของการทุจริต
คอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง  รับสินบน ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่
ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิง
นโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
เศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่  มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทย
ประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ 
ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption 
Perception Index : CPI) พ.ศ. 2557 ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ 38 คะแนน
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จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่อันดับที่ 85 จากการจัดอันดับทั้งหมด 175 ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่า
ประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี 2556 ที่ได้ 35 คะแนน อยู่อันดับ 102 โดยเมื่อเทียบกับประเทศ
ในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง 84 คะแนน 
และมาเลเซียได้ 52 คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 
3. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

3.1 บริบทภายใน 
3.1.1 ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 

ภายใต้สมมติฐาน (1) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ 3.8 ในช่วง 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และร้อยละ 4.2 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (2) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อย
ละ 4 (3) ราคาน้ ามันเฉลี่ย 70-90 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และเฉลี่ย 80-100 
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (4) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ 2.1 โดยผลิต
ภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  0.8 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.0 และภาค
บริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.0 (5) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 และ (6) ก าลังแรงงานลดลง
เฉลี่ยร้อยละ 0.2 และร้อยละ 0.7 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ 13 ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ 
เศรษฐกิจไทยในช่วง 10 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3–4.3 โดยมีค่ากลางของการประมาณ
การร้อยละ 3.8 ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี 2571 (ในกรณี
เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.3 – 2574) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3) การขยายตัวในกรณี
ฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น 
เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (1) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ 1.0 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14 ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (2) ขีดความสามารถ
ด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศ
รายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (3) จ านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี 
2570 ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  (4) การเพ่ิมขึ้นของ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (5) ภาระการใช้
จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนา
ประเทศมีข้อจ ากัดมากขึ้น (6) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย
ประมาณ 100-200 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศ
ส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท าให้คน
ไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

3.1.2 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับการดูแล
ผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี 2553 มีประชากรวัยแรงงาน 5 คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ 1 คน และ
คาดการณ์ว่าในปี 2583 จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง 1.7 คนแบกรับผู้สูงอายุ 1 คน การขาดแคลนก าลัง
แรงงานท้าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการ
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ยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการ
ขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ 
อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการ
พัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะค านวณ
ใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี 2546 ซึ่งอยู่ที่ 12,745 
ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 

3.1.3 ความเหลื่อมล้่า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้  โอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐและ
การเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่ลดทอน
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไป
ยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่
มีโอกาสและรายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ 10 ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ 10 
ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง 34.9 เท่าในปี 2556 นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ 
อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
อย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

3.1.4 ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเพื่อลดความแออัดของเมืองหลวงและเมืองหลัก 
อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดบริการ
สาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงาน
ไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น  การลดลงของแรงงานในภาค
เกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของประชากรและ
แรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น  อย่างไรก็ตาม การผลิตและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น  จะส่งผลให้เกิดการ
ประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น 
นอกจากนี ้ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอื้อหรือท าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่
เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 

3.1.5 การบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 วางกรอบด้านการบริหาร

จัดการภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 มี
มาตราส าคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ 
มาตรา 69 หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา 82 รัฐ
ต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไป
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ตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน 
กระจายอ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกปูองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา 89 รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึด
หลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการ
คลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(2) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม 
อาท ิมูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล  การทุจริต
คอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจาย
อ านาจ เพ่ือรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา 
ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

3.2 บริบทภายนอก 
3.2.1 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี 2544-2643 (ค.ศ. 2001-2100) จะเป็นศตวรรษแห่ง
ผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศที่
พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น  ญี่ปุุน อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่ม
ประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า  สะท้อนถึง
ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก  โดยการ
เป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น 
นอกจากนี ้มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศ
ไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพ
ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศที่พัฒนาแล้ว 

3.2.2 การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิตและ
การค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็น
รูปแบบการค้าท่ีมีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสาน
ระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things 
(เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ 
เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัว
ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม   จะท้าให้
ความสามารถในการแข่งขันลดลง 
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3.2.3 ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(1) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

และเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่อง
ความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

(2) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จะน ามาซึ่ง
โอกาสที่ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ 1) การลดข้อจ ากัด
ในด้านอุปสงค์ในประเทศ 2) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่
ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ 3) โอกาสในการ
ใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

(3) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้าน
มาตรฐานของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ  พัฒนามาตรฐานของ
อุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดย
แรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและ 
สินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ  ในอนุภูมิภาค
โดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการ
พัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรง
มากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ้า
เป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(4) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วง
แผนฯ 12 เนื่องจาก 1) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ 
และแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ 2) ปัญหาการสั่งสม
หนี้สาธารณะในประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้าง
ผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ  ของโลกไม่
ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(5) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร 
การขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความ
เชื่อในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนใน
ประเทศ 
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3.2.4 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้่าเติม

ต่อสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของ
โลกเพ่ิมข้ึน ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบ
ต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปุาไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรค
ระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อ
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศปุาไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะ
ชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความ
มั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมี
แนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผล
กระทบต่อภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการ
ด ารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวี
ความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 

3.2.5 วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 (Post 2015 Agenda)  
ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 คือ การจัดท้าเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบ
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา 15 ปี โดยสหประชาชาติให้การ
รับรองแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ประกอบด้วยเปูาประสงค์ (Goal) จ้านวน 17 ข้อ และเปูาหมาย 
(Target) จ้านวน 169 ข้อซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัด
ความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการ
เติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่า
เทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อม
ในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 
มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็น
หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
4. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

4.1 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการ
วางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมี
ส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้
ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
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ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

4.2 การก่าหนดต่าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้นประเทศไทยเป็น
ประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งละโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่
ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และ
เกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4.3 เป้าหมาย 
4.3.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0 
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อ

หัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2546 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์ 
สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุน

ภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณ
การส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 

 
4.3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคม

สูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 

Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

4.3.3 การลดความเหลื่อมล้่าในสังคม 
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

4.3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ 
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(4 )เ พ่ิ มประสิ ทธิ ภ าพและ เส ริ มส ร้ า ง ธ ร รมาภิ บ าล ในการบริ ห า รจั ดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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(5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
4.3.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

5. แนวทางการพัฒนา 
5.1 การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

5.1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัย
และพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้
ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์
อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

5.1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะความรู้ และ
สมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและ
พัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขัน
ในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการ
ผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด 
และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือ
แรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

5.1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจท่ามกลางการ
ด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและ
สนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อ
ยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

5.1.4 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็น
โครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็น
ท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุน
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วน 
อากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการ
ผลิตในภูมิภาคอาเซียน 
 



- 40 - 
 

5.1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่
มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้านและ
ลดระดับการผลิตสินค้าข้ันปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ้าเป็นส าหรับการสร้างความ
มั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาด
ตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการ
เจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจาก
ขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม 
ใช้กลไกตลาดในการปูองกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบ
เรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล  ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว
และก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์
ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ  วิถีชีวิต/
วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเ พ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่
การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่
สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ 
เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ใน
การอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้าง
เศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้น
สูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญ
เรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

5.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
5.2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือ
แรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ
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ประสบการณ ์มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือปูองกันหรือชะลอความทุพพลภาพ
และโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

5.2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษา

ใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้

คนดีคนเก่ง รวมทัง้ระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบ

การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิต
ก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือ
การเรียนรู้ 

5.2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุยกระดับ
การบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความ
เป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่าย
ที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้าน
ศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) 
ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและ 
งานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้ง
ส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

5.2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
รูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุ
เพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

5.3 การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
5.3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพ

แรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  ปรับ
โครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพ
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ทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับ
พ้ืนที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต 

5.3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจก โดย (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย 
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (2) 
สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่ 
อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาค
ธุรกิจเอกชน และ (3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเปูาหมาย (Customized 
Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน 
(Cost Sharing) 

5.3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร 
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เปูาหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน  พรบ.
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น 

5.3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน  
รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายปุาชุมชนกฎหมายภาษี
มรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

 
 5.4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 

5.4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความ
พร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ 
และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับ
การพัฒนา 

5.4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้าน
การค้า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความ
สะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 
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5.4.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้
ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทย
และประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับ
การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และ
การให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับ
ประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

 
5.5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดย
ค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน า
ระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ปุา
ไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการ
สร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม  
และก าหนดมาตรการปูองกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน บูรณา
การระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพ้ืนที่ 
เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้น า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบาย
ระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดย
ก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้
มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

5.5.2 การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

5.5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้
สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green 
Value Chain) ส่งเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 
เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

5.5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้ง
ทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
ให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน า
กลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต  สร้างรูปแบบการ
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จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่
การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

5.5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

 
5.5.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการปูองกันน้าท่วม วางแผน
ปูองกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการ
รับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวปูองกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการ
จัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงในอนาคต 

5.6 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
5.6.1 การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาค

ส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัด 
จ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูล
ความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและ
คดีท่ีประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

5.6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

5.6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วน
ต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็น
โครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
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 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือ
สนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดท าโดยส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดย
ประกอบไปด้วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาคกลาง   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้  ซึ่งเทศเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียดนั้นตั้งอยู่ภาค
ตะวันออกฉียงเหนือ  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาคตะวันออกฉี
ยงเหนือ  ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร  การท่องเที่ยว  การค้าการลงทุน การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้ง
ร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความ
มั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถ
พ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์   ซึ่ง
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปย่อ  ดังนี้    

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
 ตามพระราชบัญญติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 53/1 และมาตรา 
53/2 บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  ส านักงาน
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี 
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น  เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็น
กรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
1. แนวคิดและหลักการ 
 1.1 ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรม
และ มีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับ 
แนวคิด “การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน 
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้สังคม
สมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
 1.2  หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 

(1) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(2) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาส
ของพ้ืนที่ 
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2. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ  เป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล ดังนั้น
จึงก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ ดังนี้ 
 2.1 พัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือเป็น
ฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 

2.1.1 พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West 
Economic Corridor) เช่น พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพาน
เศรษฐกิจพ้ืนที่อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พ้ืนที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพาน
เศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

2.1.2 พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic 
Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจ
หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พ้ืนที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-
บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
 2.2 พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้น
พ้ืนที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
 2.3 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันเชิงพ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
 2.4 สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้
ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัด
ให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (1) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  การ
ตั้งองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริม
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (2) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  
เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  (3) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหา
ความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัว
ได้อย่างอบอุ่น 
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  (4) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาไม้ให้
ได้ 15.9 ล้านไร่ หรือร้อยละ 25 ของพ้ืนที่ภาค  ปูองกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน 
ฟ้ืนฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย์ 
 3.2 ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  (1) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวล าภู 
และเลย) เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรการ
ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (2) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และ
มุกดาหาร เน้นให้ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าการเกษตร ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน  การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
  (3) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม 
และร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุน
ของภาค การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การท าการเกษตรก้าวหน้า  การเตรียมการ
รองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
  (4) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  
สุรินทร์  มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทน (Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิม 
และพัฒนาเส้นทาง 
  (5)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร 
และอ านาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลนน้ า   
การสร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากข้ึน 
 3.3 โครงการที่ส่าคัญ (Flagship Project) 

(1) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพ่ือการส่งออก 
(2 โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
(3) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
(4) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(5 )โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
(6) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
(7) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตที่ยั่งยืน 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 เพ่ือพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม พลังงานทดแทน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม  
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 



- 48 - 
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์  สุรินทร์)  ระยะ 4 ปี  พ.ศ. 2558 – 2561 (ฉบับทบทวน) 

ได้จัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของการภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ทั้งภาคราชการ  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  องค์กรภาคเอกชน  และภาคประชาชน  สังคมทั้ง  4 จังหวัด  ทุกขั้นตอน  ตั้งแต่การรวบรวมและจัดท า
ข้อมูลการประเมินศักยภาพของกลุ่มจังหวัด การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์  เปูาประสงค์รวม กล
ยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงานและโครงการจากการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1  จึงได้ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดในอนาคต  คือ                 

1)  เป็นศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม และพลังงานทดแทนที่ส าคัญของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

2)  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม 
3)  เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic กระจายสินค้าในภูมิภาคและการค้าขาย

ชายแดน 
4)  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ “แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ไหม และการ
ท่องเที่ยวอารยธรรมของ” เป็น “ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ท่อมเที่ยวอารยธรรม Logistic และ การค้า
ชายแดน เชื่อมโยงกลุ่มอาเซียน” 
เป้าประสงค์รวม 
 1. เพื่อยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตามมาตรฐานสากลสู่ครัวโลก 
 2. เพื่อเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวอารยธรรม และไหม เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอาเซียน 
 3. เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic และการกระจายสินค้าในภูมิภาคและ
ประเทศอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  เพ่ิมขีดความสามารถในการข่างขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหารเข้าสู่ครัว
โลก 
 เป้าประสงค์ 
 1. ข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์แปรรูปได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 2. มันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์แปรรูอาหารและพลังงานทดแทน 
 3. ส่งเสริมการปลูกอ้อยเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือให้ได้มาตรฐาน 
 4. ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์เพ่ือการค้าในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์  ที่  2  ยกระดับการบริหารนครชัยบุรินทร์  ด้านการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ไหมและการค้า
ชายแดน 
 เป้าประสงค์ 
 1.  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล 
ประเด็นยุทธศาสตร์  ที่  3  พัฒนาระบบ Logistic เชื่อมโยงในภูมิภาคและประเทศอาเซียน 
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 2.  สร้างความเชื่อมโยงการคมนาคมกระจายสินค้าและการค้าชายแดน 

 พัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา แต่เนื่อจากว่าแผนพัฒนา
จังหวัดนครราชสีมา ระยะ 4 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) ยังมิได้ประกาศไช้ เทศบาลจึงได้น ากรอบจากแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560) มาใช้เป็นกรอบในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว  
โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการเกษตร  อาหาร  พลังงานสะอาด  การค้า  เศรษฐกิจอาเซียน  
การท่องเที่ยว  สังคมคุณภาพ  พัฒนาเมืองน่าอยู่  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหาร
จัดการน้ าอย่างบูรณาการ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง  ซึ่งแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560) มีรายละเอียดดังนี้  

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560) 
 

วิสัยทัศน์ 
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วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
วิสัยทัศน์   “โคราช เมืองหลวงแห่งภาคอีสาน”  
พันธกิจ  

1.  บูรณาการ พัฒนาเมือง ชุมชนและชนบทให้บรรลุตามเกณฑ์เมืองน่าอยู่ขององค์การอนามัยโลก  
2.  ขับเคลื่อนกระบวนการการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมคุณภาพ สังคมท่ีเอ้ืออาทรและสังคมสมานฉันท์  
3.  สนับสนุนการผลักดันให้เกิดโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงในภูมิภาคและประเทศเพ่ือนบ้าน  

          4.  สนับสนุนและส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนเพ่ือระบบเศรษฐกิจสีเขียว  
          5.  สร้างกระบวนการผลิต แปรรูปสินค้าการเกษตรและอาหารปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพอย่างมี 
ประสิทธิภาพ  

6.  เสริมสร้างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การศึกษา และวัฒนธรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  

7.  บูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีดุลยภาพที่ยั่งยืน  
8.  ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล  

เป้าประสงค์  
1.  พัฒนาจังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองหลักรองรับความเจริญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เพ่ือม่งสู่

เมืองที่น่าอยู่  
2.  พัฒนาสังคมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน  
3.  พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง พลังงานสะอาด และศูนย์กระจายสินค้ารองรับความเจริญ  

เติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
4.  พัฒนาสินค้าเกษตรสีเขียวและอาหารปลอดภัยม่งสู่ครัวโลก  
5.  เสริมสร้างอุตสาหกรรมสะอาดและการท่องเที่ยวสีเขียว  

ประเด็นยุทธศาสตร์ (ตามล าดับความส าคัญ)  
1.  พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพ่ือ  

พัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด  
2.  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน  
3.  พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนใน

พ้ืนที ่ 
4.  พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
5.  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ  
6.  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง  
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เป้าประสงค์  

- เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศ และของภูมิภาคอินโดจีนสู่การเป็น   
“ครัวของโลก”  

- มีปัจจัยแวดล้อมท่ีเข้มแข็งและศักยภาพสูงตลอดห่วงโซ่การผลิต  
- เป็นฐานการผลิตพลังงานสะอาดขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน  

กลยุทธ์  ประกอบด้วย 5  กลยุทธ์ดังต่อไปนี้  
1)  พัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิต ประสิทธิภาพการผลิตและผลิตภาพภาคเกษตรกรรม เพ่ืออาหาร

ปลอดภัย  
2)  สนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster) อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและพัฒนา

มาตรฐานสินค้าสู่สากล  
3)  พัฒนาการสร้างตราสินค้า (Branding)  ศักยภาพทางการตลาดและประชาสัมพันธ์  
4)  ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
5)  พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมสะอาดอย่างเป็นระบบ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 

พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสาน 
และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
เป้าประสงค์  

- เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของอีสานและภูมิภาคอินโดจีนที่มีระบบโลจิสติกส์ ระบบสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน  บุคลากร และเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างสมดุล  
 
กลยุทธ์  ประกอบด้วย 4  กลยุทธ์ดังต่อไปนี้  

1)  พัฒนาและเชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งในจังหวัดและไปสู่ภูมิภาคอินโดจีน  
2)  พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและกฎระเบียบที่สนับสนุนระบบโลจิสติกส์การค้าและการลงทุน 
3)  พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการ SMEs ด้านโลจิสติกส์  การค้าและการลงทุน เพ่ือเพ่ิม

ขีดความสามารถในการแข่งขัน  
4)  พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโลจิสติกส์  การค้าและการลงทนที่มี

ประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน  

เพ่ือพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 

พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพื้นท่ี 
 
 
เป้าประสงค์  

- เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวสีเขียวแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ ประวัติศาสตร์อารยธรรมขอม ที่
เก่าแก ่เชื่อมโยงมรดกโลกและประเทศเพ่ือนบ้านสู่สากล 
กลยุทธ์ ประกอบด้วย  5  กลยุทธ์ดังต่อไปนี้  

1)  พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ  และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวใน
จังหวัด สู่ภูมิภาคและประเทศเพ่ือนบ้าน  

2)  ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวตลอกท้ังปี  
3)  พัฒนาศักยภาพการผลิตและการหาช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP โดยเฉพาะ 

ผลิตภัณฑ์ไหมและเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน  
4)  พัฒนาบุคลากรและการให้บริการท่องเที่ยว  
5)  วิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพทางการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัด 

  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 

พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
 

 
เป้าประสงค์  

- เป็นเมืองน่าอยู่  วัฒนธรรมโคราช สังคมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม คนมีคุณภาพ  คุณธรรม  มีความสัมพันธ์
ดีทั้งในระดับครอบครัว  ชุมชน และสังคม - ลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม ประชาชนมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนจากการมีงานท าและมีรายได้และแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยังยืน  
กลยุทธ์  ประกอบด้วย 6  กลยุทธ์ดังต่อไปนี้  

1)  ส่งเสริมการบริการสาธารณสุขและสุขภาพประชาชนให้แข็งแรง  
2)  พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเข้าถึงการศึกษา  
3)  ส่งเสริมศาสนา จริยธรรม คุณธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมอันดี  
4)  สร้างงาน รายได้ และพัฒนาองค์ความรู้และทักษะแรงงาน  
5)  ช่วยเหลือผู้สูงวัย ผู้พิการทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น  
6)  เสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาชุมชนและสังคม  

อย่างยั่งยืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
 

 
เป้าประสงค์  

– เป็นศูนย์การบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบเพ่ือปูองกันปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย และน้ าเสีย  
- ภาคีทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูดูแล รักษาแหล่งน้ าในพ้ืนที่อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง  

กลยุทธ์  ประกอบด้วย  6  กลยุทธ์ดังต่อไปนี้  
1)  พัฒนา ฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีคุณภาพและสะอาด  
2)บริหารจัดการน้ า เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาแหล่งน้ าผิวดินและใต้ดิน เพ่ืออุปโภคบริโภค 

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  
3) พัฒนาระบบชลประทานและจัดหาแหล่งน้ าต้นทุนเพียงพอ และมีคุณภาพต่อการใช้ประโยชน์   ทาง

เศรษฐกิจและสังคม  
4)  สนับสนุนเกษตรกรท าแหล่งน้ าในไร่นา พร้อมผันน้ าจากลุ่มน้ าอ่ืนๆ และสร้างระบบโครงข่ายอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
5)  สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้น้ า การตะหนักถึงคุณค่าน้ า และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าอย่าง    มี

ส่วนร่วม  
6)  วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง 

 
เป้าประสงค์  

- เป็นศูนย์กลางกองก าลังเสริมสร้างความม่ันคงทางการทหารที่ส าคัญในภูมิภาคและประเทศ  
- เป็นศูนย์ประสานเครือข่ายการบริหารจัดการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคม ความ

มั่นคงในพ้ืนที่และภูมิภาคและประเทศเพ่ือนบ้าน  
กลยุทธ์  ประกอบด้วย 5  กลยุทธ์ดังต่อไปนี้  

1)  ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ของชาติ 

2)  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและปูองกันปราบปรามยาเสพติด  
3)  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภัยพิบัติสาธารณะ  
4)  ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)  
5)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ  
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 1.4 ยุทธสาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วงนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครรราชสีมา  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ  ด้านการศึกษา  
การเกษตร พัฒนาสังคม  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   โดยปัจจุบันมีรายละเอียด
ของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ดังนี้ 

1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด่าริ 
1.1)  ประสานและบริหารจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อ

ปี 2538 เพ่ือแก้ไขและปูองกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
1.2)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร  เพ่ือ

การอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
1.3)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
2.1)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
2.2)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและ

ศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
2.3)  สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบ

การศึกษา เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
                     2.4) ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อม และตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าสู่ประ
นะชาคมอาเซียนในทุกด้าน  

2.5)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
3)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร 

3.1)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้เกิดเกษตร
อุตสาหกรรม  เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

3.2)  ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพมี
มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

3.3)  ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้น าด้านการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
3.4)  ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพ่ิมช่องทางตลาด 
3.5)  สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก  ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
3.6)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ าหน่วยและ

เพ่ือการอนุรักษ ์ 
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4)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
4.1)  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง 
4.2)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
4.3)  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  

ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
4.4)  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   
4.5)  ปูองกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
4.6)  ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความ

ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
4.7)  ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม  

สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครราชสีมา  
5)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

5.1)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) 
5.2)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและหน่วยงานหรือองค์กรที
เกี่ยวข้อง 
5.3)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การ

เรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การปูองกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการ
แพทย ์

6)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
6.1)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความ

จ าเป็นและความต้องการของประชาชน 
6.2)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
6.3)  ประสาน  สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ  เพื่อ 
สนับสนุนเครื่องมือ  เครื่องจักรกล  ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญในการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน 
6.4)  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และ

ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 
6.5)  ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือแก้ไขปัญหาจราจร  ความ

ปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 
7)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

7.1)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ท้องถิ่นโคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
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7.2)  พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่  รวมทั้งกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยว  และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  กระตุ้นเศรษฐกิจ  และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด
นครราชสีมาเพิ่มขึ้น 

7.3)  สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว  และสร้าง
เครือข่าย  เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ  โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

7.4)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา  และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  รวมถึง
การสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

8)  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
8.1)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่  ตามที่กฎหมาย

ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  
8.2)  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร   
8.3)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือ

ยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน 

8.4)  บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

8.5)  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความต้องการของ
ประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

8.6)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 9)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

9.1)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ 
9.2)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่

เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
9.3)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ  โดย

สร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
9.4)  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล

เรือน (อปพร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
10)  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10.1)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและปุาไม้ให้มี 
ความอุดมสมบูรณ ์

10.2) รณรงค์สร้างจิตส านึกเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ   

10.3)  จัดท าระบบก าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1 วิสัยทัศน์ 
เทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่น
ในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวัง
ที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

“เศรษฐกิจพอเพียง พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ถึงพร้อมวัฒนธรรมน าสุขอนามัย ใฝุใจการศึกษา ร่วมใจสามัคคี มีส่วน
ร่วมในการปกครอง” 

 2.2 ยุทธศาสตร์ 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่างๆ  ที่
เกี่ยวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาล  10  ด้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ  
 1.1 ประสานและบริหารการจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ฯ เมื่อปี 2538 เพ่ือแก้ไขและปูองกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
 1.2 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ าสงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือ

การอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
 2) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 

 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลต าบลหนองบัวตะ
เกียด ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา   

 3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
 3.1 พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพเพ่ือเกษตรกรจะได้เพ่ิมผลผลิต 

โดยส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยอาศัย
เทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

 3.2 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อเกษตรกรในหมู่บ้าน (อกม.) หารูปแบบใหม่ๆ ปรับปรุง
รูปแบบเก่าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน 

 4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 4.1 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือเป็น

ผู้น าการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพ 
 4.2 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและด าเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณเพ่ือ
ด าเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มี
ความรู้ความช านาญในวิชาชีพที่เหมาะสม เพ่ือพ่ึงตนเอง เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป 
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 5)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
 5.1 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร 

สาธารณสุขหมู่บ้าน(อสม.) 
 5.2 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพ

แข็งแรงโดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การปูองกันโรค การใช้ยา
อย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการ
รับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

 6) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน ให้

สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของประชาชนในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
 6.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบสนองความ

ต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะเส้นทางการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรแหล่งท่องเที่ยว และพ้ืนที่อ่ืน ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของ
ประชาชน 

 7) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
 7.1 พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน

ท้องถิ่นเพ่ือการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
 7.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ 

ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด เพ่ือให้เยาวชน นักเรียนนักศึกษา เกิดความสนใจ
และมีแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬา รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

 8)  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
 8.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการ 

 9) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 9.1 ส่งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่ส าคัญ 

เพ่ือสร้างความอบอุ่นใจและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 9.2 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้าน และอาสาสมัครปูองกันภัย

ฝุายพลเรือน (อปพร.) เพ่ือเป็นก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัย
และการจราจรในชุมชน 

         10) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 10.1 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลอง
และปุาไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
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 10.2 ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม เพ่ือจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่าง
เป็นระบบ 

 2.3  เป้าประสงค์ 
 1) การคมนาคมขนส่งมีความพร้อมสามารถรองรับการคมนาคมขนส่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ 
 2)  ระบบไฟฟูา ประปา มีความเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
 3) แหล่งน้ าตามธรรมชาติสามารถกักเก็บน้ าได้ในปริมาณท่ีเพียงต่อความต้องการของประชาชน 
 4) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ ชุมชนสะอาดปราศจากขยะและ

      มลพิษ 
 5). เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการสงเคราะห์และส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที ่
              ดีขึ้น 
 6) เด็กนักเรียนในพื้นที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษาที่เพียงพอ 
 7) ประชาชนสืบทอดศาสนา รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามไว้ 
 8) บุคลากรมีศักยภาพการท างานตามหลักธรรมาภิบาลในการให้บริการประชาชน 
 9). ประชาชนมีความรู้ด้านวิชาการในการประกอบอาชีพและเพ่ิมมูลคาสินค้า 
 10 ) ประชาชนมีความรักใครสามัคคีกัน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง  
 11) จัดฝึกอบรมสมาชิก อปพร.ให้ครบร้อยละ 2 ของจ านวนประชากร 

 2.4  ตัวชี้วัด 
   1)  ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหล่งน้ าในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึน 
   2)  ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการ  
   3)  ประชาชนมีความรู้มากข้ึน และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่  
   4)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
   6)  ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนใและพ่ึงตนเองได้มากข้ึน 
   7)  ชุมชนในเขตเทศบาล น่าอยู่อย่างสงบสุข  
   8)  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ   
 2.5  ค่าเป้าหมาย 
  1)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
   - ค่าเปูาหมาย  จ านวน       โครงการ 
   2)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
   - ค่าเปูาหมาย  จ านวน       โครงการ 

3)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
   - ค่าเปูาหมาย  จ านวน       โครงการ 

4)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
   - ค่าเปูาหมาย  จ านวน       โครงการ 
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5)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
   - ค่าเปูาหมาย  จ านวน       โครงการ 
 2.6  กลยุทธ์ 

1)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร  เพ่ือการ
อุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 

2)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
3)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและ

ศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
4)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุ์ พืชและเมล็ดพันธุ์ พืชที่ดีมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้ เกิดเกษตร

อุตสาหกรรม  เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

5)  ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ มี
มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

6)  ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพ่ิมช่องทางตลาด 
7)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ าหน่วยและ

เพ่ือการอนุรักษ ์ 
8)  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง 
9)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
10)  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  

ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
11)  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   
12)  ปูองกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
13)  ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความ

ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
14)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) 
15)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การ

เรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การปูองกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการ
แพทย ์

16)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความ
จ าเป็นและความต้องการของประชาชน 

17)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
18)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน

ท้องถิ่นโคราช  โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
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19)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่  ตามที่กฎหมาย
ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  

20)  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร   
21)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือ

ยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน 

22)  บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

23)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  24)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่
เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

25)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ โดย
สร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

26)  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล- 
เรือน (อปพร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
27)  พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและปุาไม้ให้มี

ความอุดมสมบูรณ์ 
28) รณรงค์สร้างจิตส านึกเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน

ท้องถิ่นทุกระดับ   
29)  จัดท าระบบก าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
4)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 
   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท่ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสภานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่ง
มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล     

เป้าประสงค์  

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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1)  จุดแข็ง (S : Strength) 
      เป็นองค์กรนิติบุคคลที่มีโครงสร้างที่ชัดเจน ครอบคลุมอ านาจหน้าที่ตามภารกิจ และมี
ระเบียบข้อกฎหมายในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
    เจ้าหน้าที่ผ่านการฝึกอบรมความรู้เรื่องระเบียบปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติงานตามระเบียบ

กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

  เป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุดจึงสามารถเข้าถึงความต้องการของ

ประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาได้เร็ว 

   สภาเทศบาลสามารถบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและเทศบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาได้

ภายใต้กรอบกฎหมาย 

  มีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและมีเครื่องคอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ส านักงาน

พร้อมใช้งานท าให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

   ระบบการท างานในองค์กรมีการเรียกประชุมพนักงานเพ่ือแจ้งให้ทราบเรื่องต่างๆ และ

ติดตามผลการท างานของแต่ละส่วนเพื่อปรึกษาหารือร่วมกันประจ าทุกเดือน 

 มีการท างานโครงการหลักประกัน 
2)  จุดอ่อน (W : Weakness) 

    

   การมีความเป็นอิสระในการบริหารงบประมาณท าให้เสี่ยงต่อการเกิดทุจริต คอรัปชั่น 

   โครงการตามแผนพัฒนาที่มาจากความต้องการของประชาชนมีจ านวนมาก แต่ไม่สามารถ

ปฏิบัติได้ครบถ้วนขาดประสิทธิภาพ  

  บริการหารงานบุคคลเป็นอ านาจหน้าที่ของผู้บริหาร ท าให้ได้คนไม่ตรงกับความต้องการและ

ความจ าเป็นขององค์กร เป็นระบบอุปถัมภ์ ระบบต่างตอบแทน 

  การด าเนินงานตามนโยบายหลักขององค์กรและนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลมีจ านวนมากท า

ให้ความรับผิดชอบเพ่ิมมากข้ึน แต่งบประมาณมีจ านวนจ ากัด 

   ผู้บริหารสามารถก าหนดนโยบายที่มีความยืดหยุ่นตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลามีเสี่ยงต่อการตัดสินใจผิดพลาด 

4)  ข้อจ่ากัด (T : Threat) 
     ปัจจุบันเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด  เป็นเทศบาลขนาดกลาง  มีงบประมาณ

จ ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ  ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายอ่ืน  
ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

     งบประมาณท่ีได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
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     กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานท าให้ขาดความคล่องตัวในการ
บริหารงาน 

     การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ท าให้การปฏิบัติงาน เกิด
ความล่าช้าไมเ่ป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

     การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถด าเนินการแก้ปัญหาได้  
ต้องอาศัยความเสียสละของชุมชนเท่านั้น  ซึ่งบางครั้งก็ท าได้ยากมาก 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
จากการส ารวจและวิเคราะห์สภาพทางกายภาพของเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด และบริเวณพ้ืนที่

ต่อเนื่อง สามารถสรุปสภาพปัญหาของชุมชนได้ ดังนี้  

            1.) ปัญหาทางด้านกายภาพ ปัญหาของสภาพพ้ืนที่เนื่องจากเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด มี

สภาพพ้ืนที่กว้าง หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านอยู่ห่างไกลกัน จึงท าให้เทศบาลจัดท าโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ไม่ทั่วถึง  

            2.) ปัญหาด้านการคมนาคมและขนส่ง  ปัจจุบันเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด มีถนน

เชื่อมโยงกับชุมชนในเขตเทศบาล แต่ละสายในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตและถนนหินคลุก แต่

ปัญหาการคมนาคมส่วนมากคือถนนช ารุด ท าให้การคมนาคมไม่สะดวก  

  3.) ปัญหาขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตร เนื่องจากพ้ืนที่มีการประกอบอาชีพหลัก คือ อาชีพการ

เกษตรกรรม เป็นส่วนใหญ่ท าให้มีความต้องการใช้น้ าค่อนข้างมาก และยังไม่มีระบบจัดเก็บน้ า  เพ่ือใช้ในฤดูแล้ง

ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อปริมาณการใช้ 

  4.) ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน เนื่องจากเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด ยังเป็นพ้ืนที่ชนบท

และเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ จึงยังไม่มีการประกอบกิจกรรมอันใดในพ้ืนที่ที่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก 

นอกจากเรื่องปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาขยะของแต่ละครัวเรือน และปัญหา การปล่อยน้ าเสียจาก

ครัวเรือนลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติโดยไม่มีการบ าบัดน้ าเสียที่ถูกวิธี ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพแวดล้อม

ชุมชนในอนาคตได้ 

  5.) ปัญหาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอด่านขุนทดการ

ให้บริการในเขตเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด ยังไม่ครอบคลุม และส าหรับการให้บริการน้ าประปา  ยังไม่

ครอบคลุมทุกๆ พื้นที่ของเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือให้

บ้านเมืองมีความอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป 
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เทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด  
     อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
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ยุทธศาสตร์ ที ่9 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่1 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 
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เทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด  
     อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

  

 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงาน 

(มี 9 แผน) 

ยุทธสาตร์

การพัฒนา 

อปท. 

(มี 10 ยุทธ) 
 

( 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่1 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

 

 

 

เป้าประสงค์ที ่1 

 

 

 

เป้าประสงค์ที่ 2 

 

 

 

เป้าประสงค์ที่ 3 

 

 

 

เป้าประสงค์ที่ 4 

 

 

 

เป้าประสงค์ที่ 5 

 

 

 

เป้าประสงค์ที่ 6 

 

 

 

กลยุทธที่ 5 

 

กลยุทธที่ 1 
 

กลยุทธที ่11 
 

กลยุทธที่ 12 
 

กลยุทธที่ 2 
 

กลยุทธที ่10 
 

กลยุทธที่ 9 
 

กลยุทธที่ 3 
 

กลยุทธที่ 4 
 

กลยุทธที่ 8 
 

กลยุทธที่ 7 
 

กลยุทธที่ 6 

 

แผนงานที่ 1 

 

แผนงานที่ 2 
 

แผนงานที่ 3 
 

แผนงานที่ 4 

 

แผนงานที่ 5 
 

แผนงานที่ 6 
 

แผนงานที่ 7 
 

แผนงานที่ 8 

 

แผนงานที่ 9 

ผลผลิต/

โครงการ 
จ านวน 

โครงการ 

จ านวน 

โครงการ 

 

จ านวน  

โครงการ 
 

จ านวน  

โครงการ 
 

จ านวน  

โครงการ 
 

จ านวน  

โครงการ 
 

จ านวน 

โครงการ 
 

จ านวน  

โครงการ 
 

จ านวน  

โครงการ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การสานต่อแนวทาง
พระราชด าริ 

บริการชุมชนและ
สังคม 

อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

กองช่าง เทศบาล
ต าบล
หนองบัว
ตะเกียด 

2 การพัฒนาการศึกษา 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา การการศึกษา 

3 การพัฒนาด้านการเกษตร บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการเกษตร ส านักปลัด 

4 การพัฒนาสังคม บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
แผนงานสร้างความ 
เข้มแข็ง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

5 การพัฒนาสาธารณสุข บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

6 การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

กองช่าง 

7 การพัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี และกีฬา 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงาน การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

กองการศึกษา  
ส านักปลัด 

8 การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ด้านบริหารงาน
ทั่วไป 

บริหารงานทั่วไป ทุกหน่วยงาน 

9 การรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ส านักปลัด 

10 การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสาธารณสุข ส านักปลัด 
กองสาธารณสุข 

รวม 10 ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน 10 แผนงาน 6 ส านัก/กอง  
 

การน าแผนพัฒนาทอ้งถิ่นไปสู่การปฏบิัต ิ
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1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตามและประเมิน
ยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  
ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
ข้อ 13  2.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  
ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะต้องติดตามและประเมิน
ยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  
ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
ข้อ 13  2.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  
ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตาม
และประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง

การติดตามและประเมนิผล 
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ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

 (2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพเทศบาลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวมโดยได้มีการประเมินความ
พึงพอใจซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 1. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 3.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและบาง

เรื่องอาจท าไม่ได้   
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
2)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะ การคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  
3)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ

ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
4)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง

ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม ่
 

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

http://www.dla.go.th/


ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 การพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข.ยุทธศาสตร์พฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดันครราชสีมา ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์พฒันาเทศบาลต าบลหนองบวัตะเกียด

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจดัท าป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนที่ติดต่อราชการได้ 6 ป้าย 69,000    69,000    69,000    69,000     69,000     ป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนมาติดต่อราชการ กองช่าง

มองเห็นป้ายเทศบาลชัดเจน ทต. ทต. ทต. ทต. ทต. จ านวน 6 ป้าย ได้มองเห็นป้ายประชาสัมพันธ์

2 โครงการเสียงตามสาย หมู่ 3 เพื่อให้ประชาชนได้รับฟังเสียงตาม - 100,000  100,000  100,000  100,000   100,000   มีเสียงตามสายเพิ่มขึ้น ประชาชนได้รับฟังเสียงตามสาย กองช่าง

สายรับข่าวที่ดีและชัดเจน ทต. ทต. ทต. ทต. ทต. ที่มีมาตรฐานขึ้น

3 โครงการปรับปรุงเสียงตามสายภายใน เพื่อให้ประชาชนได้รับฟังเสียงตาม - 80,000    80,000    80,000    80,000     80,000     มีเสียงตามสายที่มี ประชาชนได้รับฟังเสียงตามสาย กองช่าง

หมู่บ้าน หมู่ 5 สายรับข่าวที่ดีและชัดเจน ทต. ทต. ทต. ทต. ทต. คุณภาพ ที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพ

4 โครงการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนา เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 350,000  350,000  350,000  350,000   350,000   ร้อยละของผู้เข้าร่วม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงาน ส านักปลัด

บุคลากรเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพและ พนักงาน ลูกจ้างได้รับความรู้ใหม่ ๆ พนักงาน ลูกจ้าง ทต. ทต. ทต. ทต. ทต. อบรม ลูกจ้างได้รับความรู้เพิ่มเติม

ศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิก ในการพัฒนา

สภาท้องถิ่นพนักงานเทศบาล 

พนักงานจา้ง

5 โครงการก่อสร้างโรงครัว เพื่อก่อสร้างโรงครัวและสถานที่ โรงครัว 1 แห่ง 200,000  200,000  200,000  200,000   200,000   โรงครัว 1 แห่ง มีโรงครัวไว้ส าหรับประกอบอาหาร กองช่าง

เทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด รับประทานอาหารภายในเทศบาล ทต. ทต. ทต. ทต. ทต.

6 โครงการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม เพื่อให้สนามกีฬาได้มาตรฐาน สนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน 500,000  500,000  500,000  500,000   500,000   สนามกีฬาที่ได้มาตรฐานสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน กองช่าง

สนามกีฬาเทศบาลต าบลหนอง- พร้อมให้บริการประชาชน ทต. ทต. ทต. ทต. ทต.

บัวตะเกียด

รวม 1,299,000   1,299,000   1,299,000   1,299,000    1,299,000    

8)ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

โครงการที่ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการจัดซ้ือซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงออกถึงการจงรักษ์ต่อ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 1 ซุ้ม 200,000  200,000  200,000  200,000   200,000   มีซุ้มเฉลิมพระเกียรติ มีซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ส านักปลัด

สถาบันพระมหากษัตริย์ ทต. ทต. ทต. ทต. ทต.

8 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ เพื่ออ านวยความสะดวกให้ 1 เคร่ือง 28,000    - - - - ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ ส านักงานมีอากาศที่เย็นขึ้น กองคลัง

กับประชาชน ทต. ทต. ทต. ทต. ทต.

9 โครงการจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารชนิด เพื่อใช้เก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ ตู้เก็บเอกสารชนิด 7,000      - - - - เทศบาลมีเคร่ืองมือที่ ตู้เก็บเอกสาร ส านักปลัด

บานเล่ือน ง่ายต่อการค้นหา บานเล่ือนขนาด 0.80 ม.x ทต. ทต. ทต. ทต. ทต. เพิ่มขึ้น

1.20 ม. จ านวน 2 ตู้

10 โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เทศบาลมีป้ายประชาสมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ขนาด 351,000  - - - - เทศบาลมีป้ายประชา เทศบาลมีป้ายประชาสัมพันธ์ ส านักปลัด

ให้ประชาชนทราบ กว้าง 6 ม.ยาว 15  ม. ทต. ทต. ทต. ทต. ทต. สัมพันธ์ให้ประชาชน

ทราบ

11 โครงการพิทักษ์รักษาไว้ซ่ึงสถาบัน เพื่อพิทักษ์รักษาไว้ซ่ึงสถาบันหลัก เป็นศูนย์รวมจิตใจ 30,000    30,000    30,000    30,000     30,000     ร้อยละความพึงพอใจ ประชาชยมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ส านักปลัด

ชาติ ศาสนา ของชาติ ทต. ทต. ทต. ทต. ทต. ของประชาชน

12 โครงการฝึกอบรมสร้างทัศนคติและ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในชุมชน ประชาชน 15 หมู่บ้าน 30,000    30,000    30,000    30,000     30,000     ร้อยละความพึงพอใจ ประชาชนมีส่วนร่วมและเกิดความ ส านักปลัด

จิตส านึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกัน ทต. ทต. ทต. ทต. ทต. ของประชาชน สามัคคีในชุมชน

อย่างสมานฉันท์

รวม 646,000    260,000    260,000    260,000     260,000     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับตัวชี้วัด (KPI)



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการจดัการเลือกต้ังของ อปท. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม นายกเทศมนตรีและ 50,000    - 50,000    - - ร้อยละของผู้มีสิทธิ์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร ส านักปลัด

ทางการเมือง สมาชิกสภาเทศบาล ทต. ทต. เลือกต้ัง ท้องถิ่น

14 โครงการจดัซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลผู้เสียภาษี คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 21,000    - - - - ร้อยละของรายได้ การจัดเก็บข้อมูลผู้เสียภาษี กองคลัง

จอ 12 นิ้ว RAM 8 GB ทต.

CPU 2 Core 

Hard drive 1 TB

15 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท- เพือ่เผยแพร่ความส าคัญของสถาบัน คณะผู้บริหาร 50,000    50,000    50,000    50,000     50,000     จ านวนประชาชนเข้า การเผยแพร่ความส าคัญของสถาบัน ส านักปลัด

สมเด็จพระเจา้อยูห่ัวมหาวชิราลงกรณ- พระมหากษัตริยพ์ระราชกรณียกิจ สมาชิกสภาเทศบาล ก านัน ทต. ทต. ทต. ทต. ทต. ร่วมกิจกรรม พระมหากษัตริย์

บดินทรเทพยวรางกูร  พระมหากรุณาธคุิณของพระบาท ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนใน

สมเด็จพระเจา้อยูห่ัว มหาวชิราลงกรณ ต าบลหนองบัวตะเกียด

 บดินทรเทพยวรางกูร

16 โครงการร าลึกในพระมหากรุณาธคุิณ- เพือ่เผยแพร่ความส าคัญของสถาบัน คณะผู้บริหาร 50,000    50,000    50,000    50,000     50,000     จ านวนประชาชนเข้า ประชาชนทุกหมู่เหล่าถวาย ส านักปลัด

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร- พระมหากษัตริย ์และร าลึกในพระมหา สมาชิกสภาเทศบาล ทต. ทต. ทต. ทต. ทต. ร่วมกิจกรรม พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช- กรุณาธคุิณของพระบาทสมเด็จพระ ประชาชนในเขต พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล-

บรมนาถบพิตร บรมชนกาธเิบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช เทศบาล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

มหาราชบรมนาถบพิตร

รวม 171,000    100,000    100,000    100,000     100,000     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ช่วงที่ 1 กว้าง 3.50 ม. 494,000  494,000  494,000  494,000   494,000   ร้อยละความพึงพอใจ มีลานจอดรถที่เพิ่มขึ้น กองช่าง

เสริมเหล็กข้างอาคารหอประชุม สะดวกในการมาติดต่อราชการ ยาว 78 ม. หนา 0.12 ม. ทต. ทต. ทต. ทต. ทต. ของประชาชน

เทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด หรือมีพื้นที่คอนกรีต 

ไม่น้อยกว่า 273 ตร.ม.

ช่วงที่ 2 กว้าง 8 ม. 

ยาว 98 ม.หนา0.12 ม. 

หรือมีพื้นที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 784 ตร.ม.

 ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

18 โครงการวันแม่ เพือ่เผยแพร่ความส าคัญของสถาบันพระ- คณะผู้บริหาร 30,000    30,000    30,000    30,000     30,000     จ านวนประชาชนเข้า การเผยแพร่ความส าคัญของสถาบัน ส านักปลัด

มหากษัตริย ์พระราชกรณียกิจพระมหา- สมาชิกสภาเทศบาล ก านัน ทต. ทต. ทต. ทต. ทต. ร่วมกิจกรรม พระมหากษัตริย์

กรุณาธคุิณของสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ- ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนใน

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชิน-ี ต าบลหนองบัวตะเกียด

พันปีหลวง

19 โครงการจัดซ้ือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีที่ให้เด็กเล่น สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง - - 250,000  - - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีที่ให้ สนามเด็กเล่นกลางแจ้งพร้อม กองการศึกษา

อุปกรณ์สนาม เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ พร้อมอุปกรณ์ ทต. เด็กเล่นเพื่อเสริมสร้าง อุปกรณ์

เด็กเล่น พัฒนาการ

รวม 524,000    524,000    774,000    524,000     524,000     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 โครงการจัดเวทีรับฟังความคิด เพือ่รับฟังความเห็นของประชาชนใน จัดเวทีรับฟังความคิด- 12,000    12,000    12,000    12,000     12,000     ร้อยละของ ประชาชนมีโอกาสในการร่วมแสดง ส านักปลัด

เห็นของประชาชน ด้านต่างๆและน าความคิดเห็นที่ได้น าไป เห็นของประชาชน ทต. ทต. ทต. ทต. ทต. ที่เข้าร่วมโครงการ ความคิดเห็นในการบริการและ

ใช้ในการด าเนินงานของเทศบาล พัฒนาท้องถิ่น

21 โครงการปรับปรุง ต่อเติม เพือ่ให้อาคารส านักงานอยูใ่นภาพที่แข็ง- ปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซม 500,000  500,000  500,000  500,000   500,000   อาคารส านักงานมีความ  มีพืน้ที่ในการ ปฏิบัติงานและ กองช่าง

ซ่อมแซมอาคารส านักงาน แรง และรองรับประชาชนผู้รับบริการ  ส านักงาน ทต. ทต. ทต. ทต. ทต. แข็งแรงเพิ่มขึ้น 1 แห่ง เพิม่ความสะดวกแก่ประชาชนที่มา

 ติดต่อราชการ

22 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและ เพือ่ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการด้าน จัดท าแผนที่ภาษีภายใน 100,000  100,000  100,000  100,000   100,000   ร้อยละของ การบริการด้านภาษีมีประสิทธภิาพ กองคลัง

ทรัพย์สิน ภาษี ต าบลหนองบัวตะเกียด ทต. ทต. ทต. ทต. ทต. ผู้มาเสียภาษี มากขึ้น

23 โครงการก่อสร้างอาคาร กอง เพือ่มีสถานที่รองรับประชาชนที่มา ก่อสร้างอาคาร 700,000  700,000  700,000  700,000   700,000   อาคารเพิ่มขึ้น 1 หลัง ประชาชนมีสถานที่ติดต่อราชการที่ กองช่าง

สาธารณสุข ติดต่อราชการ ทต. ทต. ทต. ทต. ทต. สะดวกมากขึ้น

24 โครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เพื่อเป็นการระลึกถึงความส าคัญและ จัดงานวันเทศบาล 10,000    10,000    10,000    10,000     10,000     ร้อยละของ เพือ่ให้พนักงานเทศบาลได้ตระหนัก ส านักปลัด

เมษายน ความเป็นมาของเทศบาล ทต. ทต. ทต. ทต. ทต. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ถึงความส าคัญของการอปท.

25 โครงการในการปกป้องสถาบัน เพื่อปลุกจิตส านึกให้ประชาชนรักใน จัดกิจกรรมปกป้อง 10,000    10,000    10,000    10,000     10,000     ร้อยละของ ประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญ ส านักปลัด

ของชาติ สถาบันชาติศาสนาและ สถาบันของชาติ ทต. ทต. ทต. ทต. ทต. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ของสถาบันของชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์

26 โครงการติดต้ังแท่นปืนฉีดน้ า เพื่อให้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและ ติดต้ังแท่นปืนฉีดน้ า 50,000    50,000    50,000    50,000     50,000     ติดต้ังแท่นปืนฉีดน้ า การปฏิบัติงานเกิดประสิทธภิาพ ส านักปลัด

ส าหรับรถบรรทุกน้ า บรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ ทต. ทต. ทต. ทต. ทต.

รวม 1,382,000   1,382,000   1,382,000   1,382,000    1,382,000    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

27 โครงการปรับภูมิทัศน์ภายในเขต เพือ่ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ให้ดู จดัภูมิทัศน์ภายในเขต 300,000  300,000  300,000  300,000   300,000   เทศบาลมีภูมิทัศน์ที่ เทศบาลมีภูมิทัศน์ที่สวยงามและ ส านักปลัด

เทศบาล สวยงาม ปลูกต้นไม้ เทศบาล ทต. ทต. ทต. ทต. ทต. สวยงามเพิ่มขึ้น ร่มร่ืน

28 โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เพือ่แสดงออกถึงการจงรักษ์ต่อ ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 400,000  400,000  400,000  400,000   400,000   มีซุ้มเฉลิมพระเกียรติ มีซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ส านักปลัด

สถาบันพระมหากษัตริย์ 1 ซุ้ม ทต. ทต. ทต. ทต. ทต.

29 โครงการก่อสร้างโรงรับจ าน า เพือ่ให้ประชาชนมีแหล่งเงินทุนที่มี ก่อสร้างโรงรับจ าน า 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000  5,000,000  ก่อสร้างโรงรับจ าน า ประชาชนมีสถานนุบาลเพื่อ ส านักปลัด

อัตราดอกเบีย้ต่ า ทต. ทต. ทต. ทต. ทต. 1 แห่ง ไว้ใช้บริการ และใช้บริการ

30 โครงการติดต้ังผ้าม่านส านักงาน เพือ่ป้องกันแดดส่องเข้ามาใน ติดต้ังผ้าม่าน 100,000  100,000  100,000  100,000   100,000   ติดผ้าม่านส านักงาน ส านักงานมีอากาศที่เย็นขึ้น

ส านักงาน ทต. ทต. ทต. ทต. ทต. และมีความสวยงาม

31 โครงการจดัการเลือกต้ังคณะผู้บริหาร เพือ่ให้เทศบาลมีระบบบริหารงานเป็น จดัการเลือกต้ังคณะ 30,000    30,000    30,000    30,000     30,000     ร้อยละของผู้มาใช้ ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกต้ัง ส านักปลัด

สมาชิกสภา ทต.ในกรณีต าแหน่งที่วา่ง ไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบของ ผู้บริหารและสมาชิก ทต. ทต. ทต. ทต. ทต. สิทธิ์เลือกต้ัง มากกว่าร้อยละ 70

หรือเลือกต้ังใหม่ ทางราชการ และการเมืองท้องถิ่น ในกรณีต าแหน่งวา่ง

มีความโปร่งใส และสุจริต

32 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย เพือ่ให้ทราบความพึงพอใจของ จา้งเหมามหาลัยราชภัฎ 20,000    20,000    20,000    20,000     20,000      1 คร้ัง/ปี น าข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงการ  ส านักปลัด

ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ประชาชนต่อการปฏิบัติงานของ ทต. นครราชสีมาส ารวจฯ ทต. ทต. ทต. ทต. ทต. ท างานบริการต่อไป

33 โครงการพัฒนาบุคลากรและจัด เพือ่ให้ผู้เรียนมีวนิัย มีความรับผิดชอบ จดักิจกรรมด้านคุณธรรม 30,000    30,000    30,000    30,000     30,000     ร้อยละของผู้เข้าร่วม บุคลากรมีความเป็นวินัย มีความรับ ส านักปลัด

กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตามหลักธรรมเบือ้งต้น จริยธรรม ทต. ทต. ทต. ทต. ทต. กิจกรรม ผิดชอบและปฏิบัติตามหลักธรรม

ส าหรับบุคลากร ของศาสนาที่ตนนับถือ 

รวม 5,880,000   5,880,000   5,880,000   5,880,000    5,880,000    

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

34 โครงการประเมินความพึงพอใจ เพื่อประเมินความพึงพอใจใน ร้อยละความพึงพอใจ 20,000    20,000    20,000    20,000     20,000     ร้อยละความพึงพอใจ ความพึงพอใจการปฏิบัติงาน ส านักปลัด

ของผู้มาใช้บริการสาธารณะเทศบาล การใช้บริการ ทต. ทต. ทต. ทต. ทต.

ต าบลหนองบัวตะเกียด

35 โครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล ได้โครงการพัฒนาตาม 50,000      50,000      50,000      50,000       50,000       ร้อยละความพึงพอใจ มีแผนพัฒนาที่ต้องตาม ส านักปลัด

และติดตามประเมินแผน ความต้องการของชุมชน ทต. ทต. ทต. ทต. ทต. ความต้องการของประชาชน

36 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจ ประชาชนมีส่วนร่วมใน 50,000    50,000    50,000    50,000     50,000     ร้อยละความพึงพอใจ ประชาชนมีความเข้าใจในการ ส านักปลัด

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดท าแผน การจัดท าแผน ทต. ทต. ทต. ทต. ทต. จัดท าแผน

37 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพและ คณะกรรมการมีศักยภาพ 300,000  300,000  300,000  300,000   300,000   ร้อยละความพึงพอใจ ผู้เข้ารบรมมีศักยภาพในการพัฒนา ส านักปลัด

เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ต่างๆของ ในการพัฒนาเทศบาล ทต. ทต. ทต. ทต. ทต. ของผู้ร่วมโครงการ เทศบาล

ให้แก่คณะกรรมการชุมชนและภาคี คณะกรรมการ

เครือข่ายของเทศบาล

38 โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ เพื่ออ านวยความสะดวกให้ คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ จอ - - 22,000    22,000     22,000     ร้อยละความพึงพอใจ เพื่ออ านวยความสะดวกให้ กองคลัง

ประชาชน 19 นิ้วRAM 8 GB CPU  ทต. ทต. ทต. ของผู้เข้ารับการบริการ ประชาชนที่การติดต่อราชการ

4 CoreHard drive 1 TB

39 โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ เพื่ออ านวยความสะดวกให้ คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ จอ - - 22,000    - - ร้อยละความพึงพอใจ เพื่ออ านวยความสะดวกให้ กองสวัสดิการ

ประชาชน 19 นิ้วRAM 8 GB CPU  ทต. ของผู้เข้ารับการบริการ ประชาชนที่การติดต่อราชการ

4 CoreHard drive 1 TB

รวม 420,000      420,000      464,000      442,000       442,000       

เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

40 โครงการจัดซ้ือพัดลมโรงงาน เพื่ออ านวยความสะดวกให้ พัดลมโรงงาน ขนาดใบพัด -          - 22,000    - - ร้อยละความพึงพอใจ เพื่ออ านวยความสะดวกให้ ส านักปลัด

ประชาชน 24 นิ้วขนาด กว้าง 70* ทต. ของผู้เข้ารับการบริการ ประชาชนที่มาใช้บริการหอประชุม

ยาว 70* สูง 160

41 โครงการจัดซ้ือเก้าอี้ผู้บริหาร เก้าอี้ผู้บริหาร เก้าอี้ผู้บริหาร 1 ตัว - - 15,000      - - - มีเกาอี้ส าหรับผู้บริหาร ส านักปลัด

ทต.

42 โครงการจัดซ้ือโต๊ะประชุม โต๊ะประชุม โต๊ะประชุม 10 ตัว - - 56,000    - - - มีโต๊ะประชุม ส านักปลัด

ทต.

43 โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ เพื่ออ านวยความสะดวกให้ คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ จอ - - 22,000    22,000     22,000     ร้อยละความพึงพอใจ เพื่ออ านวยความสะดวกให้ กองสวัสดิการ

ประชาชน 19 นิ้วRAM 8 GB CPU  ทต. ทต. ทต. ของผู้เข้ารับการบริการ ประชาชนที่การติดต่อราชการ

4 CoreHard drive 1 TB

44 โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ เพื่ออ านวยความสะดวกให้ คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ จอ - - 44,000    44,000     44,000     ร้อยละความพึงพอใจ เพื่ออ านวยความสะดวกให้ ส านักปลัด

ประชาชน 19 นิ้วRAM 8 GB CPU  ทต. ทต. ทต. ของผู้เข้ารับการบริการ ประชาชนที่การติดต่อราชการ

4 CoreHard drive 1 TB

45 โครงการจัดซ้ือตู้เหล็ก มีตู้เก็บเอกสาร ให้เป็นระเบียบ ตู้เหล็กแบบ 2 บาน - - 5,500      5,500       5,500       ร้อยละความพึงพอใจ มีตู้เก็บเอกสาร ให้เป็นระเบียบ ส านักปลัด

เพื่อเพิ่มการบริการประชาชน ทต. ทต. ทต. ของผู้เข้ารับการบริการ เพื่อเพิ่มการบริการประชาชน

ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

46 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองอ่านบัตร เพื่ออ านวยความสะดวกให้ เคร่ืองอ่านบัตร ประชาชน - - 4,500      - - ร้อยละความพึงพอใจ เพื่อเพิ่มการบริการประชาชน ส านักปลัด

ประชาชน ID card Readder ประชาชน ID card Readder ทต. ของผู้เข้ารับการบริการ ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

47 โครงการเทศบาลพบประชาชน เพื่ออ านวยความสะดวกให้ประชาชน เทศบาลจัดหน่วยออกพื้นที่ - - 30,000    30,000     30,000     ร้อยละความพึงพอใจ เพื่อเพิ่มการบริการประชาชน ส านักปลัด

 และรับเร่ืองราวร้องทุกข์ของประชาชนเพื่อพบปะกับประชาชน ทต. ทต. ทต. ของผู้เข้ารับการบริการ ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาล

รวม 199,000      101,500       101,500       

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ



10,322,000 9,865,000  10,358,000   9,988,500   9,988,500   






