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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

.................................................................................................... 

 

1. ด้านกายภาพ 

1.1   ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล  

องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบกตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้สุดของอ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ  เป็นที่ตั้งของที่ว่า
การอ าเภอเทพสถิตและของส่วนราชการระดับอ าเภอทั้งหมด   นอกจากนี้ยังมีพื้นท่ีบางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลต าบลเทพ
สถิต ห่างจากศาลากลางจังหวัดชัยภูมิโดยทางรถยนต์  ประมาณ 100  กิโลเมตร 

เนื้อที ่

มีพื้นท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล มีเนื้อท่ีประมาณ   127.03   ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ   

79,393.75  ไร่   เป็นที่ ส.ป.ก. 61,368  ไร่  

 อาณาเขตติต่อ 

 - ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ต าบลบ้านไร่ อ าเภอเทพสถิต 

 - ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลบึงปรือ อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 

 - ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลห้วยยายจิ๋ว อ าเภอเทพสถิต 

 - ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลหนองรี อ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุร ี

1.2   ภูมิประเทศ 

 สภาพภูมปิระเทศมีลักษณะเป็นทีร่าบสูงสลับภเูขาและเนินเขาสูง-ต่ า รายรอบด้วยเทือกเขาท่ีส าคัญ    เช่น    

เทือกเขาพังเหย 
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1.3  ลักษณะภูมิอากาศ     เป็นแบบร้อนชื้น   มีฤดู  3  ฤดู 

    ฤดูหนาว ประมาณเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ ์

      ฤดูร้อน ประมาณเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 

     ฤดูฝน            ประมาณเดือน มิถุนายน-ตุลาคม 

              อุณหภูมิ         เฉลี่ย  27.70   องศาเซลเซียส 

             ปริมาณน้ าฝน   เฉลี่ย   760.10-1,446.70   มิลิเมตร/ปี 

1.4  ลักษณะของดิน 

 ลักษณะของดินในต าบลวะตะแบกมีลกัษณะเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะกับการท าการเกษตร 

1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า 
 แหล่งน้ าธรรมชาติ 

-  ล าน้ า, ล าห้วย         4 แห่ง 
- บึง/หนอง     1 แห่ง 

แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น 
-  ฝาย     32 แห่ง 
-  ประปาหมู่บ้าน    15 แห่ง 
-  ประปาภูมภิาค                 (ใช้  9  หมู่บ้าน)  
-  สระน้ า     88 แห่ง 
-  บ่อบาดาล             57 แห่ง 
-  บ่อน้ าตื้น    60 แห่ง 

 
โครงการชลประทาน(อ่างเก็บน้ า) 

-  อ่างเก็บน้ าบ้านดงลาน  1 แห่ง 

1.6  ลักษณะของป่าไม้และป่าไม ้
 ป่าอนุรักษ์ / ป่าชุมชน    ในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตป่าอนุรักษ์    ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านได้เกดิความรัก
และหวงแหนในพ้ืนท่ีป่า      จึงได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อดูแลรักษาป่าในเขตหมู่บ้านของตนเอง   เช่น 

- ป่าชุมชนบ้านช่องส าราญ  หมู่ที่  8   
- ป่าชุมชนบ้านซับหมี   หมู่ที่  6  
- ป่าชุมชนบ้านซับเจริญ  หมู่ที่  19 
- ป่าชุมชนวังคก-เขาซ่าเลือด  บ้านหนองหิน   หมู่ที่  10    
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2.  ด้านการเมืองการปกครอง 

 2.1  เขตการปกครอง 
          ต าบลวะตะแบก  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  22  หมู่บ้าน   ดังนี ้
         ตารางแสดงการแบ่งเขตการปกครอง  ครัวเรือนและประชากร 

หมู่
ที ่

ชื่อหมู่บ้าน จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวนประชากร ชื่อผู้น าหมู่บ้าน 
ชาย หญิง รวม 

1 บ้านวะตะแบก 241 285 275 560 นายมนัส  รักกระโทก 
2 บ้านห้วยเกต ุ 52 80 80 160 นายมังกร  ชาติเผือก 
3 บ้านยางเกี่ยวแฝก 363 539 558 1,097 นางเทวิน  มาตกลาง 
4 บ้านห้วยฝรั่ง 267 379 341 720 นายไพศาล  สวนสุขา 
5 บ้านโคกไค 174 311 280 591 นางอรุณี  บุญเสริม 
6 บ้านซับหม ี 458 549 486 1,035 นายอุดม  พุงทีราช 
7 บ้านวังมน 231 306 296 602 นายอ าพร  หาญรบ 
8 บ้านช่องส าราญ 184 241 242 483 นายเชิด  เรืองงาม 
9 บ้านซับสมบรูณ ์ 168 227 226 453 นายจ านง  มณีด่านจาก 
10 บ้านหนองหิน 123 131 125 256 นายทุย  กลิ่นศรสีุข 
11 บ้านดงลาน 164 249 259 508 นายปาน  ศรีสมุทร 
12 บ้านมอสามช้ัน 188 239 256 495 นายเสถียร  เหลา่สถิตย์ธีระกลุ 
13 บ้านป่าข้าว 113 191 192 383 นายจ านง  จันทร์ภิรมย ์
14 บ้านเขากี ่ 147 187 186 373 นายประดิษฐ์  หาญลือ 
15 บ้านซับไทร 184 289 292 581 นายอนุกูล  แก้วเกิด 
16 บ้านหนองกระโจม 139 238 238 476 นายอ าภัย  ศึกนอก 
17 บ้านซับถาวรพัฒนา 179 329 291 620 นายดนัย  ฝาสันทียะ 
18 บ้านเทพภูทอง 180 314 286 600 นายบุญหนา  เลาะบญุ 
19 บ้านซับเจรญิ 168 253 216 469 นางสาวศรไีพร  ทองอยู่ 
20 บ้านป่าขนุน 148 240 243 483 นายสัมฤทธ์ิ  สอนกลาง 
21 บ้านยางเกี่ยวแฝกพัฒนา 175 305 304 609 นายประสม  สลุงอยู ่
22 บ้านเทพพนม 167 330 323 653 นายสมศักดิ์  ฆ้องนอก 

รวม 4,215 6,816 6,639 13,455  
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2.2  การเลือกตั้ง 
 

ต าบลวะตะแบก  แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น  22  หมู่บ้าน    
 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 

1 บ้านวะตะแบก 
2 บ้านห้วยเกต ุ
3 บ้านยางเกี่ยวแฝก 
4 บ้านห้วยฝรั่ง 
5 บ้านโคกไค 
6 บ้านซับหม ี
7 บ้านวังมน 
8 บ้านช่องส าราญ 
9 บ้านซับสมบรูณ ์
10 บ้านหนองหิน 
11 บ้านดงลาน 
12 บ้านมอสามช้ัน 
13 บ้านป่าข้าว 
14 บ้านเขากี ่
15 บ้านซับไทร 
16 บ้านหนองกระโจม 
17 บ้านซับถาวรพัฒนา 
18 บ้านเทพภูทอง 
19 บ้านซับเจรญิ 
20 บ้านป่าขนุน 
21 บ้านยางเกี่ยวแฝกพัฒนา 
22 บ้านเทพพนม 
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3.  ประชากร 
 3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร 
ชาย หญิง รวม 

1 บ้านวะตะแบก 241 285 275 560 
2 บ้านห้วยเกต ุ 52 80 80 160 
3 บ้านยางเกี่ยวแฝก 363 539 558 1,097 
4 บ้านห้วยฝรั่ง 267 379 341 720 
5 บ้านโคกไค 174 311 280 591 
6 บ้านซับหม ี 458 549 486 1,035 
7 บ้านวังมน 231 306 296 602 
8 บ้านช่องส าราญ 184 241 242 483 
9 บ้านซับสมบรูณ ์ 168 227 226 453 
10 บ้านหนองหิน 123 131 125 256 
11 บ้านดงลาน 164 249 259 508 
12 บ้านมอสามช้ัน 188 239 256 495 
13 บ้านป่าข้าว 113 191 192 383 
14 บ้านเขากี ่ 147 187 186 373 
15 บ้านซับไทร 184 289 292 581 
16 บ้านหนองกระโจม 139 238 238 476 
17 บ้านซับถาวรพัฒนา 179 329 291 620 
18 บ้านเทพภูทอง 180 314 286 600 
19 บ้านซับเจรญิ 168 253 216 469 
20 บ้านป่าขนุน 148 240 243 483 
21 บ้านยางเกี่ยวแฝกพัฒนา 175 305 304 609 
22 บ้านเทพพนม 167 330 323 653 

รวม 4,215 6,816 6,639 13,455 
 
 3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร   
  ประชากรในเขตต าบลวะตะแบก จ านวน  22  หมู่บ้าน มีทั้งสิ้น 13,455  คน มีช่วงอายุระหว่าง  
1-80  ปี     
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4.  สภาพทางสังคม 
 4.1  การศึกษา 
                มีการศึกษา   2   รูปแบบ  คือ 

1. การศึกษาในโรงเรยีน   ตั่งแต่ก่อนประถมศึกษา  ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา 
 
 

   ตารางแสดงจ านวนโรงเรียนและเด็กนกัเรียน 
 

ล าดับที ่ ชื่อโรงเรียน ระดบัการศึกษา จ านวนนักเรียน 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเกีย่วแฝก ก่อนประถมศึกษา 144 
2 อนุบาล  3  ขวบ (สปช.)บ้านดงลาน ก่อนประถมศึกษา 33 
3 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ประถมศึกษา 387 

มัธยมศึกษา 
4 โรงเรียนบ้านห้วยฝรั่ง ประถมศึกษา 20 
5 โรงเรียนบ้านโคกไค ประถมศึกษา 77 
6 โรงเรียนบ้านซับหม ี ประถมศึกษา 86 
7 โรงเรียนบ้านวังมน ประถมศึกษา 85 
8 โรงเรียนบ้านช่องส าราญ ประถมศึกษา 45 
9 โรงเรียนบ้านหนองหิน ประถมศึกษา 13 
10 โรงเรียนบ้านดงลาน ประถมศึกษา 71 
11 โรงเรียนบ้านซับถาวรพัฒนา ประถมศึกษา 34 
12 โรงเรียนบ้านซับไทร ประถมศึกษา 34 

 
 
2.  การศึกษานอกโรงเรียน 
 

    ตารางแสดงการศึกษานอกโรงเรียน 
ประเภท จ านวน (แห่ง) หมายเหตุ 

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 1  
ห้องสมุดประชาชน 1  
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 20  
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4.2  การสาธารณสุข 
 การสาธารณสุข 

 การให้บริการสาธารณสุขอยู่ในเกณฑ์และความเพียงพอกับความต้องการของประชาชนปัญหาที่ยังไมส่ามารถ
แก้ได้คือการบริโภคอาหาร  ประชาชนยังนิยมบริโภคอาหารสุกๆ ดิบๆ  และการรักษาความสะอาดของอาหาร 

สถานบริการสาธารณสุข   มีดังนี ้
1) สถานีอนามัยต าบล   1 แห่ง 
2) สถานพยาบาลและผดุงครรภ ์  1 แห่ง 
3) ร้านขายยาประเภทตา่งๆ  4 แห่ง 
4) กองทุนยาประจ าหมู่บ้าน    20 แห่ง 
5) อาสาสมัครประเภทต่างๆ   คน 
6) อัตราการมีและใช้ส้วมซมึ             100 %  
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก   ได้ร่วมกับทีมวิทยากรชุดปฏิบัติการซึ่งมาจากส่วนราชการต่างๆ  ของ
อ าเภอเทพสถิต   โดยเฉพาะจากสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเทพสถิต    ออกประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด   ป้องกันและลดปัญหาอาชญากรรม      การวางก าลังสายตรวจการขจัดปัญหาที่เกื้อกูลต่อการเกิด
อาชญากรรม   การแสวงหาความร่วมมือกับประชาคมหมู่บ้านในการแจ้งข่าวหรือเหตุร้ายต่างๆ 

4.3  อาชญากรรม 
          (สถิติอาชญากรรมประเภทต่างๆ ในรอบปีท่ีผ่านมา ) 

ล าดับ
ที ่

ประเภทความผิด 
ปี พ.ศ.2559 

หมายเหตุ 
เกิด จับ 

1 ข้อหาอาวุธปืน 3 3  
2 ข้อหาการพนันท่ัวไป  

- เบี้ยโบก 
- ไพ ่
- ไฮโลว ์

 
1 
6 
3 

 
1 
6 
3 

 

3 ข้อหายาบ้า 10 10  
4 

 
 
 

ข้อหาอื่นๆ 
     - ท าให้เสียทรัพย ์
     - ขับรถขณะเมาสรุา 

 
1 
3 

 
1 
3 

 

รวม 27 27  
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4.4  ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติด   จากสภาพภูมิศาสตร์ที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก   ซึ่งมีพื้นที่

ติดต่อสองจังหวัด คือ   จังหวัดนครราชสีมา   และจังหวัดลพบุรี   เส้นทางที่ตัดผ่านนั้นสะดวกสบายมากขึ้นดังนั้นที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก   จึงเป็นเส้นทางที่สิ่งเสพติดอาจแพร่ผ่านไปยังต าบลหรืออ าเภอต่าง  ๆ  ได้  ส าหรับ
กลุ่มผู้ติดยาเสพติด  ได้แก่  เยาวชน   นักเรียน  นักศึกษา   กลุ่มผู้ใช้แรงงาน   ผู้ขับขี่รถยนต์  สารเสพติดที่ระบาดได้แก่
ยาบ้า  สาระเหย   กัญชา  แต่ทั้งนี้ปัญหาต่าง  ๆ   ท่ีกล่าวถึงปัจจุบันได้ลดลงอยากมากเนื่องจากนโยบายการปราบปราม
ยาเสพติดอย่างจริงจังของรัฐบาล  

ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก  ได้จัดท าโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยร่วมมือ
กับส่วนราชการในอ าเภอเทพสถิต   ท าการประชุมประชาคมหมู่บ้าน   สร้างผู้น า   อาสาสมัครชุมชนเข้มแข็งในหมู่บ้าน
สอบถามปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน  เป็นประจ าทุกเดือน 
4.5  การสังคมสงเคราะห์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบกได้มีกองสวสัดิการและสังคมดแูลด้านงานสังคมสงเคราะห์ การดแูลคนใน
ชุมชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ปว่ย  
 
 
 
5. ระบบการบริการขั้นพื้นฐาน 

5.1 การคมนาคมขนส่ง  ถนนคอนกรีต          จ านวน     11 สาย 
                       ถนนลาดยาง           จ านวน      4 สาย 

                    ถนนลูกรัง              จ านวน      32 สาย 
                            ถนนเช่ือมหมู่บ้าน     จ านวน                33 สาย 
การคมนาคมติดต่อกับต าบลถึงอ าเภอต่าง ๆ 

       ทิศตะวันออก  เป็นถนนลาดยาง   ติดต่อกับเขต อ.บ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิระยะทาง 20 ก.ม. 

         ทิศตะวันตก   เป็นถนนลาดยาง   ติดต่อกับเขต อ.ล าสนธิ จ.ลพบุรี ระยะทาง  18  ก.ม. 
                    ทิศเหนือ        เป็นถนนลาดยาง   ติดต่อกับเขต กิ่งอ าเภอซับใหญ ่จ.ชัยภูมิ ระยะทาง 50 ก.ม.  

   ทิศใต้           เป็นถนนลาดยาง   ติดต่อกับเขต อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสมีา ระยะทาง 5 ก.ม.    
 ปัจจุบัน   เส้นทางการคมนาคมจากหมู่บ้านถึงอ าเภอเทพสถิตเป็นถนนลาดยางท าให้การติดต่อเป็นอย่างสะดวกสบาย   
ส่วนการคมนาคมระหว่างหมู่บ้านและภายในหมู่บ้านบางส่วนเป็นถนนคอนกรีตแต่ส่วนใหญ่ยังเป็นถนนลูกรัง  การติดต่อ
ในฤดูฝนยังล าบากอยู่มาก   ซึ่งปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบกได้พยายามจัดสรรงบประมาณ   และขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงถนนลูกรังให้เป็นถนนลาดยางและถนนคอนกรีต
ภายในหมู่บ้านหรือเช่ือมระหว่างหมู่บ้าน 

5.2  การไฟฟ้า 

 องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก  รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าบ าเหน็จณรงค์  จ านวนครัวเรือนที่มี
ไฟฟ้าใช้คิดเป็นร้อยละ  92  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบกได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการขยายเขต
ไฟฟ้าให้กับหลังคาเรือนที่ยังขาดไฟฟ้าใช้ 
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การให้บริการประปาจากส่วนภมูภิาค(ประปาจัตุรัส)ในต าบลวะตะแบกส่วนใหญจ่ะมีเฉพาะเขตชมุชนที่ติด
ถนนสายหลักคือ 
     -หมู่ที่  1    บ้านวะตะแบก 
 -หมู่ที่  2    บ้านห้วยเกตุ 

-หมู่ที่  3    บ้านยางเกี่ยวแฝก 
 -หมู่ที่  6    บ้านซับหมี 

-หมู่ที่  9    บ้านซับสมบูรณ ์
 -หมู่ที่  14  บ้านเขากี่ 

-หมู่ที่  16  บ้านหนองกระโจม 
          -หมู่ที่  19  บ้านซับเจริญ 

-หมู่ที่  20  บ้านป่าขนุน 
    ส่วนหมู่บ้านท่ีเหลือมีประปาประจ าหมู่บ้านบริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารกิจการประปา 
5.4  โทรศัพท ์

          - ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประชาชนมีโทรศัพท์ใช้  คิดเป็นรอ้ยละ  85 
    - ตู้โทรศัพท์สาธารณะ  จ านวน   30  ตู้ 

  
5.5  โปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ  ครุภัณฑ์ 

       -การสื่อสารทีส่ าคญัของทางราชการ คือ  ท่ีท าการไปรษณีย์โทรเลขอ าเภอเทพสถิต 
          -สถานีวิทยุชุมชน   1   แห่ง          คือ  สถานีวิทยุชุมชนบ้านเทพโพธิ์ทอง 
            -วิทยุสื่อสารที่ท าการปกครองอ าเภอ   สถานีต ารวจ   สาธารณสุข  และกรณีเร่งด่วนสามารถใช้บริการ
โทรศัพท์สายตรง  เครื่องโทรสาร   
          -การสื่อสารมวลชนมีหนังสือพิมพ์รายวัน  จุลสาร นิตยสารต่างๆและหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น อินเตอร์เน็ต 
              
6.   ระบบเศรษฐกิจ 
        6.1  การเกษตร     
         ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม  มีพื้นที่ท าการเกษตรประมาณ  80% ของพื้นที่ท้ังหมด   

    การปศุสัตว์  
          6.2 การประมง     
          จะเป็นการประมงน้ าจืด    จับปลาจากแหล่งน้ าธรรมชาติและเกษตรกรบางส่วนก็เลีย้งปลาดว้ย  เช่น  ปลานิล  
ปลาตะเพียน  ปลาดุก  โดยการขดุบ่อเลี้ยงปลาหรือเลี้ยงในนาข้าว  แต่นับว่าน้อย 
   
 6.3  การปศุสัตว์ 
       เป็นแหล่งสตัว์ปีกประเภทไก่เนื้อเนื่องจากมีอุณหภมูิและภูมิอากาศที่เหมาะสม  นอกจากนี้จะมีลักษณะเลี้ยง
เป็นรายย่อย  เช่นการเลีย้งโคเนื้อ  โคนม  สุกร  เพื่อการจ าหน่ายและมีการเลี้ยงภายในครัวเรือน  เพื่อไว้ใช้เป็นแรงงาน
และเป็นอาหาร   
 6.5  การท่องเท่ียว 
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 มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว คือ ที่ว่าการอ าเภอเทพสถิต  ในอ าเภอเทพสถิตมสีถานท่ีท่องเที่ยว คือ อุทยาน
แห่งชาติ (ทุ่งดอกกระเจียว)  แหลง่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในต าบลวะตะแบก  คือ เขาพนมโดม อยู่ในเขตพื้นที่หมู่ 22 
บ้านเทพนม  และแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ หมู่ 8 บ้านช่องส าราญ  นอกจากน้ันยังมีทุ่งกังหันลม 

6.6  อุตสาหกรรม   
          เป็นอุตสาหกรรมขนาดเลก็ใช้แรงงานคนเป็นหลัก  เช่น  โรงงานแปรรูปมันส าปะหลัง  โรงงานแปรรูปถั่ว   
โรงงานเย็บผา้ด้วยจักรอุตสาหกรรม 
             

6.7  การพาณิชย์และกลุม่อาชีพ     
          เป็นธุรกิจขนาดเล็ก  มีทุนด าเนินการน้อย   ส่วนใหญ่จะเปน็ผลผลติสินค้าทางการเกษตร   การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจขึ้นอยู่กับปรมิาณและระดับราคาผลผลติทางการเกษตร  เกษตรกรรายย่อยจะขายผลผลติใหก้ับพ่อค้าท้องถิ่น
เพราะมีปญัหาการขนส่ง   พ่อค้าท้องถิ่นจึงเป็นผู้รวบรวมผลผลติรายย่อยไปสู่พ่อค้ารายใหญ่โดยใช้รถยนต์เป็นพาหะ 

-ร้านค้าส่วนใหญเ่ป็นร้านค้าปลีกสนิค้าอุปโภคบริโภค 
6.8  แรงงาน 
ประชาชนในเขตต าบลวะตะแบก ส่วนมากประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป  
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7.  เศรษฐกิจพอพียงด้านท้องถิ่น  (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 7.1  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรอืชุมชน 
  หมู่บ้านในต าบลวะตะแบก  มีท้ังหมด 22  หมู่บ้าน 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 

1 บ้านวะตะแบก 
2 บ้านห้วยเกต ุ
3 บ้านยางเกี่ยวแฝก 
4 บ้านห้วยฝรั่ง 
5 บ้านโคกไค 
6 บ้านซับหม ี
7 บ้านวังมน 
8 บ้านช่องส าราญ 
9 บ้านซับสมบรูณ ์
10  บ้านหนองหิน 
11 บ้านดงลาน 
12 บ้านมอสามช้ัน 
13 บ้านป่าข้าว 
14 บ้านเขากี ่
15 บ้านซับไทร 
16 บ้านหนองกระโจม 
17 บ้านซับถาวรพัฒนา 
18 บ้านเทพภูทอง 
19 บ้านซับเจรญิ 
20 บ้านป่าขนุน 
21 บ้านยางเกี่ยวแฝกพัฒนา 
22 บ้านเทพพนม 
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7.2  ข้อมูลด้านการเกษตร 
 

 เนื้อท่ีทั้งหมดของต าบลวะตะแบก  มีจ านวน  79,393.75  ไร่  หรือ  127.03  ตารางกิโลเมตร  มีการใช้
ประโยชน์ในการเพาะปลูก 28,844 ไร่ คิดเป็นร้อยละ  36.33  ของพื้นที่ ดังนี้  
        ตารางแสดงการใช้ที่ดินต าบลวะตะแบก 

ประเภทการใช้ที่ดิน จ านวนพ้ืนที่ (ไร่) ร้อยละ 
ปลูกข้าว   2,316 8.03 
ปลูกมันส าปะหลัง 22,490 77.97 
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสตัว ์   3,132 10.86 
ปลูกยางพารา     545 1.89 
อ้อย    287 1.00 
พริก     74 0.26 
รวมพ้ืนที่ท าการเกษตร 28,844 100 

    ที่มา : ข้อมูลสถิติจากเกษตรอ าเภอเทพสถติ พ.ศ. 2559 

7.3  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
แหล่งน้ าธรรมชาติ 
-  ล าน้ า, ล าห้วย         4 แห่ง 
-  บึง/หนอง     1 แห่ง 

  -  ฝาย     32 แห่ง 
-  ประปาหมู่บ้าน    15 แห่ง 
-  ประปาภูมภิาค                  (ใช้  9  หมู่บ้าน)  
-  สระน้ า     88 แห่ง 
-  บ่อบาดาล              57 แห่ง 
-  บ่อน้ าตื้น     60 แห่ง 

 
โครงการชลประทาน(อ่างเก็บน้ า)  

-  อ่างเก็บน้ าบ้านดงลาน  1 แห่ง 

7.4  ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน  น้ าใช้  (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค-บรโิภค) 
-  ประปาหมู่บ้าน    15 แห่ง 
-  ประปาภูมภิาค                (ใช้  9  หมู่บ้าน)  
-  อ่างเก็บน้ าบ้านดงลาน  1 แห่ง 
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8.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

8.1  การนับถือศาสนา 

 ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ศาสนาอื่น ๆ  ก็มีบ้าง แต่มจี านวนไม่มากนักความเชื่อตาม
ประเพณีนิยมในสมัยก่อนยังคงมีอยู่และมผีลต่อจิตใจของประชาน  เช่นการแห่นางแมวขอฝน  บุญพระเวส  บุญบั้งไฟ  
บุญข้าวจี่  รวมถึงประเพณีการบนบานรักษาคนเจ็บป่วยฯ 

 สถิติเกี่ยวกับศาสนา 

 -วัด/ส านักสงฆ ์  มีจ านวน  18  แห่ง 
 -โบสถ์ครสิต ์  มีจ านวน   1  แห่ง 

8.2  ประเพณีและงานประจ าปี 

 งานประเพณตีามวันส าคญัต่าง ๆ และงานประจ าปีประจ าต าบล (งานศาลเจ้า) 

8.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 

ชาวต าบลวะตะแบก ได้อนุรักษ์และสืบสานภูมิปญัญาท้องถิ่นและภาษาถ่ินใช้ภาษาไทย 

8.4  สินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
 เครื่องจักรสานและของที่ระลึก ดอกกระเจียว 
     

9.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1  น้ า 

-  ล าน้ า, ล าห้วย         4 แห่ง 
-  บึง/หนอง     1 แห่ง 

 
9.2  ป่าไม้ 
 ป่าอนุรักษ์ / ป่าชุมชน    ในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตป่าอนุรักษ์    ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านได้เกดิความรัก

และหวงแหนในพ้ืนท่ีป่า      จึงได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อดูแลรักษาป่าในเขตหมู่บ้านของตนเอง   เช่น 
- ป่าชุมชนบ้านช่องส าราญ  หมู่ที่  8   
- ป่าชุมชนบ้านซับหมี   หมู่ที่  6  
- ป่าชุมชนบ้านซับเจริญ  หมู่ที่  19 
- ป่าชุมชนวังคก-เขาซ่าเลือด  บ้านหนองหิน   หมู่ที่  10    
9.3  ภูเขา 
 ภูเขาและเนินเขาสูง-ต่ า รายรอบดว้ยเทือกเขาท่ีส าคญั    เช่น   เทือกเขาพังเหย 
9.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
 ต าบลวะตะแบกมสีภาพพ้ืนที ท่ีมีทรัพยากรทางธรรมชาติและมีคณุภาพที่อุดมสมบูรณ์ 



  
 

                                                             แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบล
วะตะแบก  หน้า2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ส่วนที่  2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพฒันา 

ท้องถิ่น  (พ.ศ.2557-2560) 
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1. สรุปสถานการณ์ผลการด าเนนิงานตามงบประมาณที่ได้รับ  และการเบิกจ่ายงบประมาณใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2557-2560 
1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา  การเบิกจ่ายงบประมาณ 

 
งบประมาณรายรับ 2557 2558 2559 2560 

1. รายรับทั่วไป 
- หมวดภาษีอากร 
- หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ

และใบอนุญาต 
- หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 
- หมวดรายได้จาก

สาธารณูปโภค 
- หมวดรายได้จากกิจการ

เกี่ยวกับ  การพาณิชย ์
- หมวดเงินอุดหนุน 
- ภาษีจัดสรร 
- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
- รายได้จากทุน 

 
รวมเงินรายรับทั่วไป 

2. รายรับอื่น ๆ  
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให ้
โดยระบุวัตถุประสงค ์
-เบี้ยยังชีพ 
-อาหารเสริมนม 

          รวมเงินรับอื่น ๆ  
 
รวมรายได้ทั้งสิ้น 

 
320,000.00 

 
28,600.00 

 
25,000.00 

 
- 
 
- 

18,000,000.00 
20,910,000.00 

300,000.00 
- 
 

39,593,600.00 
 
- 
 
 
 
 
 

39,593,600.00 
 

 
320,000.00 

 
28,600.00 

 
125,000.00 

 
- 
 
- 

18,500,000.00 
23,110,000.00 
22,406,715.69 

10,000.00 
 

42,393,600.00 
 
- 
 
 
 
 
 

42,393,600.00 
 

 
1,150,029.97 

 
979,409.00 

 
70,321.62 

 
- 
 
- 

9,927,310.00 
 

207,770.00 
 
 

34,679,542.90 
9,927,310.00 
31,333,591.20 

 
 
 
 
 

72,617,256.48 
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งบประมาณรายจ่าย 2557 2558 2559 2560 
รายจ่ายประจ า 
1. รายจ่ายงบกลาง 
- ค่าช าระหนี้เงินกู้ 
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
- เงินส ารองจ่าย 
- เงินประกันสังคม 
- เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

2. หมวดเงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ า 
หมวดค่าจ้างชั่วคราว 

3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ 
หมวดสาธารณูปโภค 

4. หมวดเงินอุดหนุน 
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ 
6. หมวดรายจ่ายอื่น 

รวมเงินรายจ่ายประจ า 
 

รายจ่ายเพื่อการพัฒนา 
หมวดค่าครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง 
รวมหมวดรายจ่ายเพื่อการ
พัฒนารายจ่ายอ่ืน ๆ 
จ่ายขาดเงินสะสม 
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุน
ที่ รัฐบาลให้โดยระบุ
วัตถุประสงค์ อ่ืน ๆ 
รวมรายจ่ายอ่ืน ๆ 
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 

 
11,778,630.00 

- 
 
 
 
 

215,936.00 
11,172,850.00 

- 
- 
 
 

8,765,520.00 
4,052,000.00 
3,474,600.00 

350,000.00 
39,593,600.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39,593,600.00 
 

 
5,190,280.00 

- 
 
 
 
 

215,936.00 
12,525,900.00 

- 
- 
 

9,381720.00 
 

4,875,000.00 
10,070,700.00 

350,000.00 
42,393,600.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42,393,600.00 
 

 
5,548,633.80 

 
 
 
 
 

2,417,670.00 
8,268,831.00 
3,125,657.00 

 
      

2,711,658.67 
176,702.17 

2,417,670.00 
8,789,400.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32,700,542.23 

 



  
 

                                                             แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบล
วะตะแบก  หน้า2 

1.2 การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ    
สรุปได้เป็น  5  ด้าน ดังน้ี  

 1.)ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 การคมนาคม ในเขตพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล   ไดม้ีการปรับปรุงและซ่อมแซมบ ารุงรักษาถนน
ให้อยู่ในสภาพดี  สามารถใช้ในการสัญจรไปมาไดส้ะดวกตามแผนพัฒนาท าให้ปัจจุบันลดปญัหาการใช้เส้นทางคมนาคม
จากหมู่บ้านถึงอ าเภอ  และระหว่างหมู่บ้าน  แต่ก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างในฤดูฝนท่ีมีน้ าท่วมขังบางแห่งเป็นหลุมเป็นบ่อและ
ด้วยข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณจึงท าให้การบริการไมเ่พียงพอกับความต้องการของประชาชน 
 การไฟฟ้าในแผนพัฒนาท่ีผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบกได้พยายามสนับสนุนงบประมาณจึงท าให้
การขยายเขตไฟฟ้าไม่เพียงพอ  ให้คลอบคุมทุกหมู่บ้าน  ทุกหลังคาเรือนแต่ด้วยข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  จึงท าให้การ
ขยายเขตไฟฟ้าไมเ่พียงพอกับความต้องการของประชาชน 
 การประปา   ในระยะเวลาตามแผนพัฒนาที่ผ่านมาองค์การบริหารสว่นต าบลวะตะแบกได้จดัสรรงบประมาณ
สนบัสนุนให้ทุกหมู่บา้นมีน้ าสะอาด  เพื่อการอุปโภค-บริโภค  แต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการที่มีมากข้ึน  ส่วนใหญ่
ประชาชนยังอาศัยน้ าจากธรรมชาติ  ในฤดูแล้งยังขาดแคลนน้ าส าหรับใช้และส าหรับท าน้ าประปา 
 การสื่อสาร   ขณะนี้ไดม้ีบริการโทรศัพท์ประจ าบา้นเพิ่มมากข้ึน  แต่รายได้ของประชาชนมีน้อยท าให้ไม่
สามารถใช้บริการจากองค์การโทรศัพท์หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องได้  แต่โดยส่วนหน่ึงประชาชนสามารถรบัรู้ข่าวสารข้อมูลได้
จากหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน   ซึ่งมีอยู่ทุกหมู่บ้าน   จากหนังสือพิมพ์รายวันท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลวะตะแบก
ได้สนบัสนุนงบประมาณในการจดัซื้ และทางโทรทัศน์ซึ่งสามารถรับภาพได้   5 ช่อง 
 
 2.) ด้านเศรษฐกิจ 
 จากผลกระทบโดยตรง  จากภาวะเศรษฐกิจตกต่ า  ท าให้การพัฒนาเศรษฐกิจเติบโตอย่างช้า ๆ  และต่อเนื่อง
ประกอบกับข้อจ ากัดด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เอื้ออ านวยต่อการลงทุน  การขาดแรงงานที่มี คุณภาพ  การทิ้งถิ่นที่อยู่
เพื่อไปหางานท า  การให้ผู้สูงอยู่บ้านตามล าพังกับเด็กเล็ก  สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  ซึ่งโครงสร้างเศรษฐกิจ
หลักอยู่ที่ภาคเกษตรกรรมและประสบปัญหาเรื่องผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่ า ต้นทุนการผลิตสูงเกษตรกรมีภาวะ
หนี้สิ้นเพิ่มขึ้น  ค่าครองชีพสูง ตามภาวะเศรษฐกิจ   และทั้งหมดนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก  ได้เริ่ม
ด าเนินการแก้ไขปัญหา  โดยการน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   เกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้   มีการรวมกลุ่มเกษตร กลุ่ม
อาชีพ   จัดสรรเงินงบประมาณอุดหนุนกลุ่มอาชีพต่าง  ๆ   
พัฒนาอาชีพเสริม   ก่อให้เกิดการกระจายรายได้เพิ่มมากขึ้น   สนับสนุนให้น าเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต   เช่น  การ
อุดหนุนงบประมาณให้กับหมู่บ้านที่แยก 

3.) ด้านสังคม 
 3.1  ด้านคุณภาพชีวิต 
 จากการปฏิบัติตามแผนพัฒนา  ที่ผ่านมาโดยรวมแล้วประชาชน  มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นโดยเฉพาะเด็ก  สตรี   
เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้ด้อยโอกาส   ได้รับโอกาสทางสังคมมากขึ้น   ด้วยระบบบริการด้านสุขภาพ  อนามัย  การ
รักษาพยาบาล  สถาบันครอบครัว  มีความมั่นคงและเข้มแข็งขึ้น   สามารถพึ่งตนเองได้  เน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสังคม  โดยจัดตั้งกลุ่มองค์กรต่าง ๆ  จัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน  ศูนย์สงเคราะห์   ตลอดจนการสนับสนุนให้
หมู่บ้านด ารงรักษา  ประเพณีอันดีงาม  เอกลักษณ์  ศิลปวัฒนธรรม   ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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3.2 ด้านการศึกษา 
           องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบกได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ  ของการศึกษา  ซึ่งเด็กอันเป็นอนาคตของชาติ
ต้องได้รับการศึกษาที่ทั่วถึงได้รับการบริการและอาหารเสริมที่เพียงพอ  ดังนั้นในการปฏิบัติตามแผนที่ผ่านมาองค์การ
บริหารส่วนต าบลวะตะแบก   ได้จัดสรรงบประมาณ  ในการสนับสนุนการศึกษาให้  แต่ละโรงเรียนสนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กนักเรียนเพื่อสร้างสุขพลานามัยให้แข็งแรงสมบูรณ์   จัดท าโครงการแข่งขันความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ  สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออาหารเสริม  เช่น  นม  อาหารกลางวันขนมหวานเพื่อสุขภาพให้กับเด็ก
นักเรียนทุกคน  เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์   ในเขตพื้นท่ี   องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 

3.2  ด้านศาสนา 
   องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบกได้สนับสนุนงบประมาณในการท านุบ ารุงศาสนา  ตลอดจนการปฏิบัติ

ตามประเพณีนิยม  การอนุรักษ์ทรัพย์สิน   โบราณสถาน  การรณรงค์ให้คนท าความดี  ตามหลักพุทธศาสนา การให้วัด
เป็นศูนย์รวมจิตใจ 

3.3  ด้านการสาธารณสุข 
            ในแผนพัฒนาที่ผ่านมา  องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก  ได้  สนับสนุนงบประมาณในการจัดการด้าน
สาธารณสุข   การให้บริการสาธารณสุข  การให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย  การควบคุมโรคติดต่อท้ังกับคนและสัตว์  
เช่น  การจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  การพ่นหมอกควันก าจัดยุงลายการฉีดพ่นน้ ายาเคมี เพื่อควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคไข้หวัดนก  การแจกทรายอะเบทใส่ในน้ า  ป้องกันยุงลายวางไข่   เป็นต้น   แต่เนื่องจากงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนต าบลมีน้อย   จึงให้บริการได้ในจ านวนท่ีจ ากัด 

 
3.4  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต 

องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก  ได้ร่วมกับทีมวิทยากรชุดปฏิบัติการซึ่งมาจากส่วนราชการต่าง ๆ  ของ
อ าเภอเทพสถิต   โดยเฉพาะ  จากสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเทพสถิต ออกประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  การป้องกันและการลดอาชญากรรม  การวางก าลังสายตรวจ การขจัดปัญหา   ที่เกื้อกูลต่อการ
เกิดอาชญากรรม   การแสวงหาความร่วมมือกับประชาคมหมู่บ้านในการแจ้งข่าว  หรือเหตุการณ์ร้ายต่าง ๆ   
 

4.) ด้านเมืองการบริหาร 
องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก  ได้ปฏิบัติตามแผนพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  ดังนี้ 
1.  องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบกได้ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งใน

ระดับประเทศ   และระดับท้องถิ่น   โดยเฉพาะการใช้สิทธิในการเลือกตั้ง  การควบคุมการตรวจสอบ  การบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก   การให้ประชาชนด าเนินชีวิตตามแนวคิดประชาธิปไตย 

2.  การจัดให้มีประชาคมหมู่บ้านเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน   ในการแก้ไขปัญหา  และ
เสนอความต้องการของชุมชน 

3.  การบริหารราชการท้องถิ่น  ได้มีการปรับปรุงระบบให้บริหารประชาชน  ที่มาติดต่อราชการ  
ได้รับความสะดวกรวดเรว็  มีคุณภาพ  ครบถ้วนและเป็นธรรม   ด้วยระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพการณ์  การจัด
ให้บริการ   ออกจัดเก็บภาษีถึงหมู่บ้าน 

5.) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบกได้ปฏิบัติตามแผนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ดังนี้ 

1. จัดท าโครงการ  ปลูกต้นไม้ป่าชุมชน 
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2. สนับสนุนให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการให้ท่ีดินให้เหมาะสมกับการเกษตร  การแก้ไข 
ปัญหาและ  การป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน 

3. การรณรงค์ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา  ความสะอาด  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
4. การขุดลอกแหล่งน้ าธรรมชาติ  การก าจัดวัชพืชในล าคลองต่าง  ๆ 

 
2.  ผลที่ได้รับจากากรด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557-2560 

2.1 ผลที่ได้รับหรือผลส าคัญ 
2.2 ผลกระทบ 

           ผลการวิเคราะห์ปัญหา  และความต้องการของประชาชนสรุปเป็นภาพรวมในด้านต่าง  ๆ  ซึ่งควรจะได้รับการ
แก้ไข  และเร่งพัฒนาดังต่อไปนี ้

1.  ปัญหาด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ปัญหาด้านการเกษตรกรรม   ต าบลวะตะแบก  มีรายได้กว่าครึ่งซึ่งเป็นรายได้มาจากภาค

เกษตรกรรมพืชเศรษฐกิจ  ที่ส าคัญ  ได้แก่  ข้าว  มันส าปะหลัง  ข้าวโพด  พริก  แต่เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ  ของ
ต าบลวะตะแบกไม่เอื้ออ านวยต่อการท าการเกษตรมากนัก   เพราะส่วนใหญ่จะเป็นภูเขา  ประกอบกับปริมาณน้ าฝนใน
แต่ละปีไม่แน่นอน  บางปีมีฝนน้อย   แต่บางปีกลับมีฝนมาก   จึงท าให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายอยู่เสมอ 

 
ปัญหาด้านการค้าและการตลาด   เนื่องจากระดับราคาผลผลิตทางการเกษตรแต่ละชนิด  ในแต่ละ

ปีมีความไม่แน่นอน  ปีใดพืชบางชนิดราคาดี  ปีต่อไปเกษตรกรก็นิยมปลูก  พืชชนิดนั้นเพิ่มขึ้นท าให้ผลผลิตมากเกินความ
ต้องการ  เกษตรกรน าผลผลิต  ออกขายทันที  ไม่เก็บไว้รอราคาระดับราคาจึงตกต่ าโดยผู้ซื้อจะเป็นผู้ก าหนดราคา   
เกษตรกรไม่มีอ านาจต่อรอง  จึงถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง    

ปัญหาการคมนาคมขนส่ง   โดยรวมแล้วการคมนาคมระหว่างอ าเภอ  ระหว่างต าบล   มีโครงข่าย
ทั่วถึงแต่ในส่วนหมู่บ้าน  การคมนาคมบางแห่งไม่สามารถใช้ได้ในฤดูฝน และในช่วงฤดูฝน   มีบางหมู่บ้านอยู่ห่างไกลถูก
ตัดขาด ดังนั้นการพัฒนาถนนในชนบทยังมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

 
ปัญหาการบริการด้านไฟฟ้า  ประปา  และโทรศัพท์   การบริการขยายเขตไฟฟ้าในชนบทยังไม่

ทั่วถึงทุกหลังคาเรือน   การบริหารประปายังไม่เพียงพอเพราะยังขาดแหล่งน้ าธรรมชาติที่ใช้ได้ตลอดทั้งปี   ในส่วนของ
ประปาหมู่บ้านส่วนมากใช้น้ าใต้ดิน   ท าให้คุณภาพของน้ าไม่ดีนัก    เพราะบางพื้นที่เป็นน้ ากร่อย   และมีสนิมเหล็ก
ปะปนอยู่   ส าหรับการบริการโทรศัพท์จ านวนหมายเลขไม่เพียงพอกับความต้องการชนบทที่อยู่ห่างไกลยังมีความ
ต้องการใช้เพื่อติดต่อแรงงานท่ีอพยพไปท างานต่างจังหวัด 

 
ปัญหาการขาดความรู้ทางวิชาการ   การประกอบอาชีพเกษตรกรรมในปัจจุบัน  ยังขาดความรู้และ

เทคโนโลยีสมัยใหม่  โดยเฉพาะการปรับปรุงเมล็ดพันธ์พืชเหมาะสมกับสภาพดินในแต่ละแห่งตลอดจนวิธีการผลิต   ขาด
การวางแผนการผลิต   จึงท าให้ผลผลิตต่อไร่ต่ าและเสี่ยงต่อความเสียหาย   นอกจากปัญหาในสิทธิท่ีดินท ากินท่ีส่งผลต่อ
การจูงใจที่จะพัฒนาการเกษตรกรรม 
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2) ปัญหาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ปัญหาด้านประชากร  ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรม   และส่วนหนึ่งได้อพยพย้ายถิ่น

ฐานออกไปรับจ้างขายแรงงานท้ังในและต่างประเทศ  แรงงานส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และทักษะการประกอบอาชีพ  กลุ่ม
ส าเร็จการศึกษาไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานท าให้มีการว่างงาน                                                  

 
ปัญหาด้านการศึกษา   เยาวชนท่ีอยู่ในวัยเรียนมีส่วนน้อยที่มีโอกาสได้เรียนหนังสือในระดับอาชีวะ   

ศึกษาและอุดมศึกษาเนื่องจากสถานศึกษาอยู่ในเขตชุมชนเมืองหรือบางครั้งต้องหาสถานศึกษาถึงกรุงเทพมหานคร
ปัจจุบันจังหวัดชัยภูมิสามารถให้บริการการศึกษาในระดับหนึ่ง 

 
ปัญหาด้านสาธารณสุข   แม้รัฐบาลจะทุ่มเทงบประมาณไปในด้านการสาธารณสุขในแต่ละปีเป็น

จ านวนมาก   แต่ก็ไม่สามารถที่จะรับรองผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอ  เนื่องจากข้อจ ากัดในเรื่องของการขาดแคลนบุคลากร
และอุปกรณ์ทางแพทย์ที่จ าเป็น   ส่วนภาวะการเจ็บป่วยของประชาชน   ส่วนใหญ่มาจากโรคระบบทางเดินหายใจ   โรค
ระบบย่อยอาหาร  โรคติดเช้ือ  อุบัติเหตุ  เป็นต้น   ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมมีปัญหาด้านการจัดหาน้ าสะอาด  การ
ก าจัดขยะมูลฝอย   ความสะอาดของอาหาร   และสุขลักษณะของบ้านเรือน   ท่ีอยู่อาศัย 

 
ปัญหาคุณภาพของคน    ประชาชนส่วนใหญ่ในต าบลวะตะแบกนับถือศาสนาพุทธ   การด าเนิน

ชีวิตจึงเป็นไปตามแนวทางค าสอนของพระพุทธศาสนา   โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามชนบท   ซึ่งเป็นสังคมเกษตรกรรม    จึง
มีความเอื้ออาทรและความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  แต่เกี่ยวข้องกับการส่วนร่วมในการพัฒนาแล้วยังขาดจิตส านึกและ
มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นส าคัญ   จึงต้องเร่งด าเนินการแก้ไข   การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากแบบเดิมมาสู่การบูร
ณาการ 
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3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2557-
2560    
 

 
ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 
 
1. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

 
-  ราคาผลผลติตกต่ า 
-  ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
-  ราษฎรว่างงาน 
-  ความยากจน 
-  ค่าแรงงานในพ้ืนท่ีราคาสูง 
-  ขาดที่ดินท ากิน 
-  ปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อผลผลิต ผลผลิต 
   ทางการเกษตรไม่มีคุณภาพ 
 

 

  
2. ปัญหาด้านสังคม -  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

-  การว่างงานของราษฎร 
-  การส่งเสรมิสวสัดิการและนันทนาการไม่ทั่วถึง 
-  การอพยพแรงงานหลังฤดูเก็บเกี่ยว 
-  การดื่มสรุาและการทะเลาะวิวาทของวัยรุ่น 
 

3. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน -  การคมนาคมไม่สะดวก 
-  การไม่มรี่องระบายน้ า 
-  การขยายเขตไฟฟ้าไฟส่องสว่าง 
 
 

4. ปัญหาด้านแหล่งน้ า -  ขาดน้ าในการเกษตร 
-  ขาดน้ าในการอุปโภคบริโภค 
-  ภัยแล้ง 
 

5. ปัญหาด้านสาธารณสุข -  โรคไข้เลือดออก 
-  ขยะมูลฝอยมีปรมิาณมาก 
-  การเจ็บป่วยของประชาชน 
-  โรคติดต่อของคนและสตัว ์
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6. ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร -  การขาดความรู้ในการเลือกตั้งท้องถิ่น 
-  เวทีประชาคมขาดความต่อเนื่อง 
-  บุคลากรขาดการฝึกอบรม ความรู้ในการปฏิบัติงาน     
   และขาดประสบการณ ์
-  ขาดบุคลากรผู้ปฏิบตัิงานในอบต.   
-  ขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภา 
   ท้องถิ่น 
 

7. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและ 
   วัฒนธรรม 

-  การศึกษาต่อในระบบโรงเรียนของเด็กไม่ถึง 100%  
-  ขาดบุคลากรทางการศึกษา 
-  ขาดอุปกรณ์ทางการศึกษา 
-  ภูมิปัญญาท้องถิ่นไมม่ีการสืบทอด 
-  การเรียนรูเ้ทคโนโลยสีมัยใหม ่
-  การเลียนแบบและรับเอาวัฒนธรรมตะวันตก 
 

8. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละ 
   สิ่งแวดล้อม 

-  สภาพพื้นที่สูง มีภูเขา ขาดที่ท ากิน 
-  การขาดจิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาต ิ
-  ขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนเพิ่มมากข้ึน 
-  มีการบุกรุกท่ีป่าสาธารณประโยชน์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

                                                             แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบล
วะตะแบก  หน้า2 

ส่วนที่  3 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  การจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์
ชาติ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศ
ไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อท่ีประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ    ซึ่งขณะนี้
อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  
โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ   20   ปี (พ.ศ. 2560 –2579)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
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1. ความเป็นมา 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20 ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่ง
คั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบใน
การด าเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล (ปี 2558 -2559) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3 (ปี 2560 เป็นต้นไป)  
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2 คณะ ได้แก่ 
            
 (1) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และ (2) 
คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดท าร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการ
ปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีคณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป
ได้ด านินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการนาความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาค
การเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณานาข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชน
มาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย  และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่
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ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติในการด าเนินการขั้นต่อไปคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอ
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่
จะน าเสนอต่อสภานิติบัญญัติแหง่ชาติให้ ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการ
บริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ซึ่งเป็นแผนระยะ 5 ปีมาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
เดือนกรกฎาคม 2560 
2. สาระส าคัญ 
2.1 สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและในหลากหลายมิติท า
ให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม สิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและ
ภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากล าบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของ
โลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ  “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ต้อง
ปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พึ่งพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐาน
การผลิตอื่นๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากข้ึนตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และ
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตร
กับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น  และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่ม
เกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคม
ที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและ
บริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ 
ต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขัน
และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ท าให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่
ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติใน
รูปแบบต่าง ๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดารง
ชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐนอกจากนั้นในช่วงต้น
ศตวรรษที ่21 กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคม 

           
อุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล  ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยายเพิ่มขึ้น  แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่ง

กว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และ
โอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น ประกอบกับในอนาคต 20 ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในทุกมิติ เง่ือนไขภายนอกที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยใน
อนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการ
เคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน  เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ 
ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลก
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เคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ 10 ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจาก
ปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี 2551 – 2552  และวิกฤติการณ์
ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ท าให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืน
ทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น 
ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมือ่เศรษฐกิจฟ้ืนตวัเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุน
ระหว่างประเทศ นอกจากน้ันการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอิ่มตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่
ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพิ่มขึ้นขนาดใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่ เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาส
ส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งภายใต้เง่ือนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง 10 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะ
ขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 5.1 ในช่วง 5 ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก  (2546 – 2550) 1  ดังนั้น ภายใต้ 1 แต่สูงขึ้นจาก
ร้อยละ 3.6 ในช่วง 5 ปีหลังวิกฤติ (2554 – 2558) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่าง ๆ ขยายก าลังการ
ผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากร
ไทยในระยะ 10 – 15  ปีข้างหน้านี้ จะท าให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสา
หรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้
สัมฤทธิ์ผลในด้านความมั่นคงของโลกก็ก าลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของสหรัฐฯ เพื่อ
พยายามคงบทบาทผู้น าโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพิ่มมากข้ึนในเอเชียและยุโรปนั้น น่าจะ
มีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี 2560 – ปี 2579 มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและ
ความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการ
ก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ ส าหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเง่ือนไขส าคัญ
ส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการ
ด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเช่ือมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้า
อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยี
สมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานท่ีกดดันให้ประเทศไทยต้อง
ปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลง
ของทรัพยากรต่าง ๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิต
พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ  รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก
นอกจากน้ัน ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวน
และภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ แต่มีความ
เสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุข
เพิ่มขึ้นในหลาย ๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังทีส่ าคัญส าหรับภาวะโลกร้อนและการ 

           
เปลี่ยนแปลงสู่ภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่
ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากข้ึน ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจะ
ส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะ
การใช้พื้นท่ี และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการ
ที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้น
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มากขึ้นส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันท าให้
ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี 2531 
และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี  2553 และล่าสุดในปี 2557  รายได้
ประชาชาติต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น 5,7391  ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้าง
รายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาท ิกลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้า
เกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น 38.1 ล้านคนจาก
ประชากรวัยแรงงาน 38.6 ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 1 ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อย
ละ 20.0 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 10.9 ในปี 2556 คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการ
สาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ และ๒ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูล GNI per Capita (GDP per 
Capita อยู่ท่ี 6,041 ดอลลาร์ สรอ. ต่อหัวต่อป)ี โดย สศช.การคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ 
มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยทาให้ประเทศไทย
สามารถยกระดับมาตรฐานต่าง ๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้นนอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤต
เศรษฐกิจและการเงินในปี  2540 – 2541 ได้ส่งผลให้ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันได้แก่ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและ
ตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการก ากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลัง
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินส ารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการ
ปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับ
กลุ่มต่าง ๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น  ช่วยสร้างบรรยากาศของการ
แข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้นแต่ประเทศไทยก็ยังมี
จุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทยได้แก่ 
โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ าและการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลน
แรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิต
ภาพการผลิตรวมต่ า ต้องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้า
ระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัย
ภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ าโดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ด าเนินการไปแล้วไม่ถูก
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสงัคมได้อย่างคุ้มคา่ การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย ส าหรับการด าเนินงานและการ
บริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การด าเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาดความต่อเนื่อง 

           
ประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ   ขณะที่ปัญหาคอร์รัปช่ันมีเป็นวงกว้าง การ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  และระบบโลจิสติกส์  รวมทั้งการบริหารจัดการน้ ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายท่ีสมบูรณ์และล่าช้า 
การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อื่นและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ าและความแตกแยก
ในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีเผชิญกับภาวะขยะล้น
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เมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้านทั้งนี้ ปัจจัยและเง่ือนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยที่ส าคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา 15 – 20 ปี
ต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจ ากัดด้าน
ทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของ
ประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติต่าง ๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัด
ต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจาเป็นในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพื้นฐานที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ท าให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า และที่
ส าคัญเงื่อนไขจ าเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่ง
ปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดีโครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาด
ประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้
สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและ
บริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรง
ขึ้นโดยที่ประเทศต่าง ๆ เร่งผลักดันการเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยง
และข้อจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการด าเนินธุรกิจและการด าเนินชีวิตของผู้คนก็เพิ่มข้ึน กฎเกณฑ์
และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบ
ทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่าง ๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่าง
ชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพื่อแก้จุดอ่อนและควบคู่
ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ  ซึ่งหากไม่
สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ 4 - 5 ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการ
แข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดขีึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อม
ล้าจะรุนแรงข้ึน รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในท่ีสุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้
ในระยะยาวทั้งนี้ เง่ือนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งที่เป็นจุด
แข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลาย
มิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น จ าเป็น
จะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพ
ภายในประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น  โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและ
ปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของ
โลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การ 

           
ลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการ

ด ารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการด าเนินการ
ร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ปัญหานั้นๆ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพื่อก าหนด
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วิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอื้อต่อ
การพัฒนาประเทศ เพื่อให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมี
ความมั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การ
วิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจ ากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะน าไปสู่การก าหนด
ต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศท่ีชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยท่ีจะส่งผลให้เกิดการ
ผนึกก าลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน  การ
ด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพเดียวกันอย่างไรก็ตามในช่วงที่
ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหาร
ราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยน
รัฐบาลก็ท าให้การด าเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ 
ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิรูประบบการบรหิารราชการแผน่ดินของประเทศไทยให้มเีป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพื่อ
เป็นการก าหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบท่ีจะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นท่ียอมรับร่วมกันและเป็น
เอกภาพ ประเทศไทยจ าเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและ
ปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่
ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน ์เป้าหมายของประเทศ และ
ทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่าง  ๆ ของบริบทโลก และ
บริบทการพัฒนาภายในประเทศการก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะ
ยาว พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้
สามารถนาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและน าพาประเทศไทยให้
หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ า 
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับ
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อม ๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของ
โลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยูด่ีมีสขุอย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ
ซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตรช์าติก าลงัด าเนินการยกรา่งอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของ
ชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการ
ที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งดาเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคน
ต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกาลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ 
การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
           
2.2 วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 3 ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ 3 ในยุทธศาสตร์ชาติฉบับนี้ ได้อธิบายคาว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไว้แล้ว ซึ่งครอบคลุมความหมายในทุก
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มิติของประเทศพัฒนาแล้วพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่าง
มั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่
ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน  ด้าน
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล
ประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีด้อยกว่า 
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2.3 ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ในการที่จะบรรลุวสิัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตทีพ่ึงประสงค์นั้น จาเป็นจะต้องมีการ

วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไป
ในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู ่
การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทร่วมกัน 
และเกดิการรวมพลังของทุกภาคสว่นในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสรา้ง
และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสยัทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
เพื่อให้ประเทศมีขดีความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุม่ประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินด ี
สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจาก
นี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่   

(1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน  
(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
(5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม และ  
(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ  

โดยมสีาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี ้
2.3.1  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง   มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและ

ป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย 
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคญั อาทิ 

(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรง
เป็นประมุข 

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรร์ัปชั่น สรา้งความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยตุิธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรยีบร้อยภายใน ตลอดจนการบรหิารจดัการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปญัหาความมั่นคงรูปแบบใหม ่

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรยีบร้อยภายในประเทศ
สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมติรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอ้มแห่งชาติและระบบบริหารจดัการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
2.3.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั  เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็น

ประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
และการพัฒนาอยา่งยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยดา้นอาหาร การ
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เพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้
กรอบการปฏริูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่
ต้องให้ความส าคญั อาทิ         

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเช่ือมั่น การส่งเสริม
การค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติ
การค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมภิาค และเป็นการยกระดับไปสูส่่วนบนของห่วงโซ่มลูค่ามากขึ้น 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมคีวามเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เขม้ข้นเพื่อสร้างมลูค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศใน
ระดับโลกและในระดับภมูิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิต
และการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคณุภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสรมิสร้างฐานการผลิตให้เขม้แข็งและยั่งยืน เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค
เกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทาการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรใน
การพัฒนาอาชีพท่ีเข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันท่ีมีศักยภาพสูง 
และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทลัและการค้ามาเพิ่มมลูค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าใน
ระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมติรต่อสิ่งแวดลอ้ม โดย
การยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพฒันาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการ
สุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการทีม่ีศักยภาพอ่ืน ๆ เป็นต้น 

(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและ
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(4) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจรญิ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมสี่วนรว่ม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้าง
พื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมความ
ร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านตา่งๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์
ความรู้ด้านการตา่งประเทศ 

2.3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานท่ี
แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด 
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคณุธรรมจริยธรรม รู้คณุค่าความเป็นไทย มคีรอบครัวที่มั่นคง 
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคญั อาทิ 

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(2) การยกระดับคณุภาพการศึกษาและการเรยีนรู้ให้มีคณุภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง 
(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คณุธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
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(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(5) การสร้างความอยูด่ีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้

เข้มแข็ง      
2.3.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพื่อเร่งกระจายโอกาส

การพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคญั อาทิ 

(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกจิและสังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมทีเ่อื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) การสร้างความเขม้แข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
2.3.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู

และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขยีว 
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคญั อาทิ 

(1) การจัดระบบอนรุักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ

อุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปญัหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 
2.3.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมี

ขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกจิ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่น
อย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆให้ทันสมยั เป็นธรรมและเป็นสากล 

  (6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(7) การปรับปรุงการบริหารจดัการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

2.4  กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา   
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อใหส้่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ใช้เป็น

แนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผน
เฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมัน่คง เศรษฐกจิ การ ศึกษา ศิลปวฒันธรรมฯลฯ แผนปฏิบตัิการในระดับกระทรวงและ
ในระดับพื้นท่ี ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากน้ียุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจดัสรรงบประมาณ
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และทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมเีอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะตอ้งอาศัยการ
ประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใตร้ะบบประชารัฐ คอื ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชน 

และประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์
ชาติและ 

 แนวทางในการน ายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพื่อท่ีส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อน
การพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 
2.5 ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 

2.5.1  สาระของยุทธศาสตร์ชาติ  ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเป้าหมายและภาพใน
อนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่าง ๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วง ๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการก าหนดตัวช้ีวดั
ที่สามารถวัดผลสัมฤทธ์ิได้ 

2.5.2  ระบบและกฎหมาย  มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
แผนในระดับต่าง ๆ เพื่อให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการจัดสรรงบประมาณ 
ให้สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ  และกรอบ
กฎหมายที่จะก าหนดให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและ 
ประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

2.5.3  กลไกสู่การปฏิบัติ  มีกลไกท่ีสอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การนาไปสู่การปฏิบัติ 
และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ  สามารถก าหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

2.5.4  การยอมรับของสังคม   มีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชน มีการรับฟังความคิดเห็นจาก
ทุกกลุ่มสร้างการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของร่วมกัน เพื่อให้ได้การยอมรับจากทุกภาคส่วนในสังคม 
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ยุทธศาสตร์ชาต ิ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  6  ด้าน 
1. ยทุธศาสตร์ดา้นความมัน่คง 
2. ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขนั 
3. ยทุธศาสตร์การพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพคน 
4. ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัทางสงัคม 
5. ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
6. ยุทธศาสตรด์้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ระยะที ่1 
5 ปี 

แผน 12 
พ.ศ. 2560 – 2564 

ระยะที ่2 
10 ปี 

แผน 13 
พ.ศ. 2565 -2569 

แผน 14 
พ.ศ. 2570 -2574 

แผน 15 
พ.ศ. 2557 -2579 

ระยะที ่3 
15  ปี 

ระยะที ่4 
20 ปี 

ปี 2560 ปี ๒๕๗๙ 

ยุทธศาสตร์แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12 
1. การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์ 
2. การเสริมความเป็นธรรมลดความเหล่ือมลา้ในสงัคม  
3. การสร้างความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจและแข่งขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  
4. การเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  
5. ดา้นความมัน่คง  
6. การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ  
7. การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
8. ดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวจิยัและนวตักรรม  
9. การพฒันาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  
๑๐. การต่างประเทศ ประเทศเพือ่นบ้าน และภูมภิาค 
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1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
1. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะ

แวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจาภายในและภายนอกประเทศ  อาทิ กระแสการเปิด
เศรษฐกิจเสรี  ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ  การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง   ประกอบกับสภาวการณ์ด้าน
ต่าง ๆ  ทั้งเศรษฐกิจ   สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหา
ผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ  ดังนี้ (1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  (3)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ 
(4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

2.  สถานะของประเทศ 
2.1  ด้านเศรษฐกิจ 

2.1.1  3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11  เร่ิมแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทาง 
เศรษฐกิจ   แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี 2540 – 2541) จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ย
ประมาณร้อยละ 5 ต่อปี จนท าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี 2557 มาอยู่ที่ประมาณ 196,240  บาท หรือ
ประมาณ 6,041 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle 
Income Country) แต่ในระยะ 8 ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 
3.2 ชะลอจากร้อยละ 5.7  ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับที่จะท าให้ประเทศไทย
หลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวม
อย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจาก
ร้อยละ 41.3 ในช่วงปี 2534 – 2539 เป็นร้อยละ 25.5  ในช่วงปี 2543 – 2557 นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค จะ
พบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี 2543 – 2557 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 4.9  ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซีย
ซึ่งมีระดับการพัฒนาท่ีสูงกว่าไทย 

2.1.2   การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการ 
แข่งขันเร่ิมลดลง   โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากข้ึน (สัดส่วนของภาค
เกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี 2533  ที่ระดับร้อยละ 9.9  25.4 และ  64.7 เป็นร้อยละ 7.2 28.5 และ 64.3  ในปี 2557 
ตามล าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง  ท าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐม
ภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้น
ภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง 
ขณะเดียวกันก็มีการเคลือ่นย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลติสงูกว่า ท้าให้ผลิตภาพ
แรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพิ่มในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงาน
เป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ 
            
ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลงัลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปรมิาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ 9.7  ต่อปี
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9  (พ.ศ. 2545 – 2549) เป็นเฉลี่ยร้อยละ 1.1  ในช่วง 3 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 
2557) 
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  2.1.3  ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลังในการขับเคลื่อนการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง   ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่
เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม 
แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ 8 ปี ที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศท่ีเริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถ
ยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ 
3.3.2  ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เป็นร้อยละ 2.05 ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ท้าให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องให้
ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพิ่มการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ  และเพิ่มแรง
ขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

2.1.4  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไข 
ปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเง่ือนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต 
แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี 2524 และ 2540  แต่การให้ความส าคัญกับการ
รักษาวินัยทางการเงินและการคลังท าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับ
การพัฒนาในระดับใกล้เคียงกัน 
  อย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอื้ออ านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
มาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
เฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙  ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10  เป็นร้อยละ 42.2  ในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ช้ีให้เห็นว่าแม้จะอยู่
ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็น
ข้อจ ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

2.1.5  อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก   เนื่องจาก 
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่มีความ
ได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. 2557  WEF (WorldEconomic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับ
ที่ 31 จาก 144  ประเทศ และในปี พ.ศ. 2557 IMD (International Institute for Management Development)ได้จัดอันดับไว้ที่ 
30 จาก 61 ประเทศช้ันน า  ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ าปี  2558 หรือ Ease of 
Doing Business ๒๐๑๕  ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 26 จาก 189 ประเทศท่ัวโลก 
  2.1.6  สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการยกระดับดีขึ้น
จากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเช่ือมโยงให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน 
แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี ๒๕๕๗  อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์อยู่ที่ 47  และด้านเทคโนโลยีที่ 44 จาก 61 ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ 37  และ 43 
ตามล าดับในป ี2551  และตลอดช่วงระยะเวลา 14  ปีท่ี 
             
  
ผ่านมา (๒๕๔๓ – ๒๕๕๖) ค่าเฉลีย่การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๒๗ ต่อ GDP  
โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสดุ) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวจิัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุน
วิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต ้
ญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มคี่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในป ี๒๕๕๕ 
ตามล าดับ 
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ขณะเดียวกันบุคลากรดา้นการวิจยัและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการ 
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วจิัย และนวัตกรรมในระดบัก้าวหนา้ โดยในปี ๒๕๕๖บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามีจ านวน ๑๑ คน
ต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมือ่เปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐ – ๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน 
  ๒.๑.๗  สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรปูแบบการขนส่งยังไม่
สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้ าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ การบริหารจดัการ
กิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้ าประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้ าดิบไม่
เพียงพอ การให้บริการ ICTยังไมท่ั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมรีาคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโนม้
ลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงท้ังในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากน้ัน การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชยไ์ด้
อย่างเป็นรูปธรรม 

นอกจากน้ี ด้านบุคลากรและการบริหารจดัการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้าน 
โครงสร้างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพโดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพยส์ินทางปัญญา การท าธุรกรรมอเิล็กทรอนิกส์  การรักษาความ
ปลอดภัย   และข้อจ ากดัต่อการท าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่าง ประเทศ ตลอดจนบคุลากรด้านโลจสิติกสย์ังขาดความรู้และ
ทักษะเฉพาะด้านท่ีตรงต่อความตอ้งการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกจิ
ต่างประเทศเป็นต้น 

๒.๒  ด้านสังคม 
๒.๒.๑  โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสูก่ารเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิง 

ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก ่
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไมส่มวัยและการตั้งครรภ์ใน 

กลุ่มวัยรุ่นทีม่ีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธ์ุรวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงป๒ี๕๐๗ – ๒๕๐๘  เป็น ๑.๖๒  คน ในช่วงปี ๒๕๔๘ – 
๒๕๕๘ และคาดว่าในป ี๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน 

(๒) ก าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่น Y  
(Gen Y)  ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจ ากัดตอ่การพัฒนาในระยะต่อไป ก าลังแรงงานของไทยมีจ านวน ๓๘.๙ ล้าน
คนในช่วงป ี๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในป ี๒๕๕๖และร้อยละ ๐.๒ ในป ี๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึน้
ร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีท่ีผ่านมา(ปี ๒๕๔๘ – ๒๕๕๗) แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ 
เท่าตัว และก าลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี ้ ก าลงัแรงงานกลุ่มเจเนอเรชันวาย ซึ่งมี
จ านวนร้อยละ ๒๗  ของประชากรในป ี๒๕๕๓ มีลักษณะความเปน็ปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการ
ประกอบอาชีพและอัตราการเจรญิพันธ์ุรวมของประเทศในอนาคต 

(3) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพท่ี 
เพิ่มมากข้ึน ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 10.3  ล้านคน  
(ร้อยละ 16.2) ในปี 2558  เป็น 20.5  ล้านคน (ร้อยละ 32.1) ในปี 2558  การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อ
ภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพิ่มสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพิ่มขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการ
ออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร 

2.2.2  ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลาย 
รูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก  3.6  คน ในปี 2543  เหลือ 3 คน ในปี  2556   
โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน 1 รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี 2543 – 2556 ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทาง
สังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 
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2.2.3  คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู ้และคุณธรรมจริยธรรมโดยคน 
ไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี 2557 เพศชาย 71.3 ปี เพศหญิง 78.2  ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควร
จากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ านวนปีการศึกษา
เฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 15 – 59 ปี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี 2551 – 2556  มีการศึกษาเฉลี่ย 8.9 ปี ขณะที่คุณภาพ
การศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า
ร้อยละ 50 นอกจากนี ้คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ 
ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

2.2.4  สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจาย 
รายได้  สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 42 ในปี 2543  เหลือร้อยละ  10.9  ในปี  2556 แต่ความยากจนยังกระจุกตัว
หนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้ าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอ
ภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก 0,484  ในปี 2554  เหลือ 0.465  ในปี 2556  อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างของรายได้
ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง 34.9  เท่า ในปี 2556โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ 10 ถือครองรายได้สูงถึง
ร้อยละ 36.8  ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนท่ีสุดร้อยละ 10ถือครองรายได้เพียงร้อยละ 1.1 สาเหตุพื้นฐานท่ีส าคัญจากโครงสร้าง
เศรษฐกิจท่ีไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง 

2.2.5   ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทยอันเนื่องมาจาก 
(1) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคน 

เพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองท่ีดินรอ้ยละ 20 มีการถือครองท่ีดินมากที่สุด มีสัดส่วนการถือครอง
ที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20 ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด 325.7 เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

(2) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระดับ 
ปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหา
เรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ10 ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ 19.1  เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่า
นักศึกษาในเขตชนบทประมาณ 2.2 เท่า         
  (3)  คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ ากันระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี 2556 พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่าง
กรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง 3.6 เท่า 

(4)  ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงาน อิสระเข้าถึงการคุ้มครอง 
มากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา 40 ที่เพิ่มขึ้นจาก 1.29  ล้านคน ในปี 2555 เป็น 2.417 ล้านคน ในปี 2557   ท าให้
แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 42.4   ในปี 2557 อย่างไรก็ตาม แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอก
ระบบประมาณ 2.1 เท่า ในป ี2556 

(5) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่ถึง 
กระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน นอกจากน้ี ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความ
เป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

2.2.6  คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ 99.9 ได้รับความ 
คุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ  73.8 ระบบประกันสังคมร้อยละ  16.7 และระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ  7.1  ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความ
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ครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี 2558   ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ  8.3  ล้านคน จาก
ผู้สูงอายุทั้งประเทศ 10.4 ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็น 800  บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ 89.5 และรัฐให้เงิน
อุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
อย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้  แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้
โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในท่ีอยู่อาศัยถึง 4,544,926 ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม 
รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

2.2.7  วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเร่ิมเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ 
วัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ ไม่
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่
ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2.2.8  ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ 
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และ  บูรณาการเป็นแผนต าบลเพื่อ
เช่ือมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์
ความรู้ และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและ
เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้นจาก 143,632 แห่งในปี 2555 เป็น 152,377 แห่ง ในปี 2556 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ 
ร้อยละ 32.51 ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ 26.77 

2.2.9  ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคมในช่วง 
ระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น น าไปสู่ความสูญเสีย
ต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนท้ังทางตรงและทางอ้อม 

2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.3.1  ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อม 

โทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(1) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ้านวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ท้าให้ความต้องการใช้ที่ดินเพื่อการ 

ผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศยั และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย พื้นที่ป่าไม้จึงถูกบุกรุกท้าลายมากข้ึน โดย
พื้นที่ป่าไม้ลดลงจาก 171.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ 53.33 ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศในปี 2504 เป็น 102 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 
31.6 ในป ี2556 

(1) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทาให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและที่ดินม ี
ปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ท่ีไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะล้างพังทลายของ
ดิน นอกจากน้ี ยังมีปัญหาพื้นท่ีสูงชันหรือพ้ืนท่ีภูเขา ซึ่งมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไมม่ี
ประสิทธิภาพและขาดการบรูณาการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง การบริหารจดัการที่ดินมีปัญหาความไมเ่ป็นธรรมและการกระจายสิทธิการ
ถือครองท่ีดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมสีาเหตุมาจากการสญูเสยีระบบนิเวศป่าไม้อยา่ง
ต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(2) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ จ านวน 
มาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท าให้พื้นที่ป่าชายเลนลดลงจากปี 2504 
ที่มีพ้ืนท่ีป่าชายเลนกว่า 2.3 ล้านไร่ เหลือเพียง 1.5 ล้านไร่ ในป ี2552 คิดเป็นการลดลงร้อยละ 34.8ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่า
ชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนญุาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี 2534 และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่าง
ปี  2549 - 2554 พบว่า ป่าชายเลนมสีภาพดีขึ้น ในป ี2554 ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง 1.61  ล้านตันลดลงจากป ี2549 ที่มี



  
 

                              แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก  
 

ปริมาณ 2.42 ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอยา่งตอ่เนื่องจากปริมาณความต้องการสตัว์
น้ าท่ีเพิ่มมากข้ึน 
   (3) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้
พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด 30 ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพื่อการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความ
ต้องการ ท้าให้ต้องน้าเข้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยในปี 2555 ต้องน าเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 อยู่ที่ระดับ 1.08  ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้า
มันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 54 ของความต้องการใช้ในปี 2555 และคิดเป็นร้อยละ 12.5 ของ GDP โดยน้ามันดิบมีการน าเข้าสูงที่สุดคิด
เป็นร้อยละ 76 ของการน าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี 2555  เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8  อยู่ที่ระดับ 
1,981 พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน ทั้งนี ้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของ
การใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของGDP โดยในปี 2555 การเพิ่มขึ้นของ GDP ร้อยละ 1 ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 
0.6 

(4) ทรัพยากรน้ายังมีส่วนท่ีไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทยประกอบด้วย 25 
ลุ่มน้ าหลัก น้ าท่าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม 285,227 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็น
ร้อยละ 28  ของปริมาณน้ าท่าธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาลทั้งหมด 27 แอ่งน้ าบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในช้ันน้ าบาดาลรวมประมาณ 
1.13 ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ 68,200ล้าน
ลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้ าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ้ากัดในเรื่องของความคุ้มทุน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ าและ
ด าเนินการส ารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี 2557 มีจ านวนประมาณ 151,750ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่
ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน 102,140 ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ าตามความต้องการ
ได้อีกประมาณ 49,610 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 

2.3.2  ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกจิและชุมชนเมือง 
(1) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะมูลฝอย 

เฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก 1.04 กิโลกรัม/คน/วัน ในป ี2553 เป็น 1.11 กิโลกรัม/คน/วัน ในป ี2557 สถานท่ีก าจัดขยะแบบถูกต้อง
ตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ 19 และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ 18 ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพิ่มสูงขึ้น
ถึง 19.9 ล้านตัน ในปี 2556  ของเสียอันตราย ในป ี2557 มีประมาณ 2.69 ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
ต่อป ีเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการก าจัดซากของ
เสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจาก
ภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ 70  โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากข้ึน 
แต่ยังพบการลักลอบท้ิงกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 

(2) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี  2557  พบสารมลพิษทาง 
อากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญ  ได้แก่  ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย 
(VOCs) โดยมีพื้นที่วิกฤติในเขตพื้นที่มาบตาพุด  จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พื้นที่อื่น เช่น 
กรุงเทพฯ ปทุมธานี  เชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจาก
การปรับปรุงมาตรฐานน้ ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี 2557  ทั้งนี ้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง 
ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ ามันเช้ือเพลิงจาก  EURO 3 เป็น EURO  4  ตั้งแต่ปี 2555  และการปรับปรุงระบบขนส่ง
สาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่มาจากสาเหตุหลักคือ
ปริมาณรถยนต์จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล าดับ โดยความร่วมมือ
และการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 
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(5) คุณภาพน้าท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้าในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ.  
2548 – 2557) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง  โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์ และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบ
บ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการบ าบัดน้ าเสียที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน  โดย
ปัจจุบัน มีปริมาณน้ าเสียจากชุมชน 10.3  ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ าบัดน้ าเสียรองรับน้ าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ 31 

(6) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน 
กระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 การจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ในป ี2543 ปริมาณ 229.08  ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพิ่มเป็น 265.9 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ใน
ปี 2557  โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง 5 ปีที่
ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงานเพิ่มมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซ
เรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ท่ีดินมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 1.1 จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความส าคัญมาก
ในการเพิ่มการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ       

2.3.3  ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยคร้ังและมีความรุนแรงมาก 
ขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัยและดินถล่ม สร้างความเสียหายนับเป็น
มูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมี
แนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปี ในมิติของจ านวน
ประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภยัธรรมชาติที่สง่ผลกระทบตอ่ประชากรเป็นจ านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ าท่วมเป็น
ภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล าดับประเทศท่ีมีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

2.4  ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
2.4.1  ด้านธรรมาภิบาล 
(1)  ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาล†อย่างเร่งด่วนจากการประเมินผ่านดัชนี 

ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ช้ีว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางในปี 2556 แต่
องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ าเป็นของประเทศ
ไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน  เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของ
สังคมไทยขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการ ซื้อสิทธิ์ ขาย
เสียง มีการทุจริตเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานท่ีไม่
เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมือง
และข้าราชการ กระท าการทุจริตเพื่อให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อ
ผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิด
คุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็น
เครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาท ในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง 
รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(2) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ป ี2544 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนท่ีมีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 72 % ในปี 2557  ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบ
กับปี 2545 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 52 % และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี 2554 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 77 % แสดงให้เห็นว่า 
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บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเช่ือมั่นแก่
ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

2.4.2  ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(1) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 

แผ่นดิน พ.ศ. 2534  ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  ได้แก ่บริหารราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วน
ภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ านาจที่ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไป
ด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ  ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการน้าไปปฏิบัติ ทั้งนี้ การปฏิรูป
ระบบราชการที่เกิดการเปลีย่นแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัตปิรับปรงุกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. 2545  มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น 20 กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(2) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจายอ านาจให้แก่  
อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540  และ 2550 และตามแผนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นฉบับที่ 1 และฉบับที่  2 นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพิ่มรายได้ในการ
ด าเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ 13.31 เพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 251.7  ในปีงบประมาณ 2550 และร้อยละ 28.21  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติ
การก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ 1 จ านวน 185 ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่าย
โอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 2 จ านน 758 งาน/กิจกรรม จาก 114งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ้านวน 9,850  คน แบ่งเป็นข้าราชการ 1,378คน บุคลากรทางการศึกษา 5,295 คน ข้าราชการกระทรวง
สาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย จ้านวน 79  คน และลูกจ้างประจ า 3,098 คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น 
การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพื้นที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนต าบล  ท าให้การ
จัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ท าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และ
ปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ  8.90 ของรายได้รัฐบาลใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549  และเพิ่มเป็นร้อยละ 10.65  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
คิดเป็นร้อยละ 38.52  และร้อยละ 39.46 ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. ในพื้นที่ท่ีมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้ง
ของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงระดับโลก การจัดบริการ
สาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ ากัด 

24.3  ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยกาลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก พัฒนาการของ 

การทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐาน
จับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปช่ันในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริต
คอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากข้ึน
ในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่  มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นและในปัจจุบัน
ประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และ
มาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหา
เหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. 2557  ขององค์กรเพื่อความโปร่งใส
นานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ 38  คะแนนจากคะแนนเต็ม 100  คะแนน อยู่อันดับที่ 85 จากการจัดอันดับทั้งหมด  175  ประเทศท่ัว
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โลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี  2556   ที่ได้ 35 คะแนน อยู่อันดับ 102 โดยเมื่อเทียบกับประเทศใน
กลุ่มอาเซียน พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง  84   คะแนน และมาเลเซียได้  52  
คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 
 

3.  บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
3.1  บริบทภายใน 

3.1.1 ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
ภายใต้สมมติฐาน (1) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ 3.8 ในช่วง  แผนพัฒนา 

ฯ ฉบับที ่12  และร้อยละ 4.2  ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 (2)  การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4 (3) ราคาน้ ามันเฉลี่ย 70 – 
90  ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 และเฉลี่ย 80 – 100  ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที ่13 (4)  ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตวัร้อยละ 2.1 โดยผลิตภาพการผลติภาคเกษตรหดตวัต่อเนื่องเฉลีย่ร้อยละ 0.8  ภาคอุตสาหกรรม
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.0 (5)  การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 และ (6) ก าลัง
แรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.2 และร้อยละ 0.7 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ 13 ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจ
ไทยในช่วง 10 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3 – 4.3‡ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ 3.8 ซึ่งท าให้
เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงปี 2571 (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.3)  –   2574   (ใน
กรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3) 

 

อัตราการ
ขยายตัว 
ข อ ง 
GDP 

รายได้ต่อหัว ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 12 

รายได้ต่อหัว ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี  13 

ปีที่เข้าสู่
ประเทศ 
GDP 
GNP 
รายได้
สูง§ 

GDP GNP GDP GNP 
THB USD THB USD THB USD THB USD 

3.3 278,636 7,961 264,704 7,563 366,210 10,463 347,899 9,940 2574 
3.8 289,992

2 
8,283 275,398 7,869 393,789 11,251 375,099 10,689 2572 

4.3 298,163 8,519 283,255 8,093 414,329 11,847 393,898 11,254 2571 
5.0 317,051 9,325 301,199 8,859 464,052 13,649 440,849 12,966 2569 

 
การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงท่ีจะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศ 

รายได้ปานกลางอย่างถาวรมากข้ึน เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ  
(1)  การลดลงของก าลังแรงงานท่ีจะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี  

๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น  
(2)  ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะ 

ประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ  
(3)  จ านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพื่อตอบสนอง 

ความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  
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(4) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคม 
ผู้สูงอายุช้ากว่าไทย        

(5) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นท าให้การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศ 
เพื่อยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ ากัดมากข้ึน 

(6) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 100 –  
200 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพิ่มขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศ
ไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภ าพ มีความภาคภูมิ มี
เกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 
  3.1.2  การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับ 
การดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี  2553  มีประชากรวัยแรงงาน 5 คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ 1 คน และคาดการณ์ว่าในปี 
2583 จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง 1.7 คนแบกรับผู้สูงอายุ 1 คนการขาดแคลนก าลังแรงงานท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทย
อาจเพิ่มขึ้นช้าปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคมอย่างไรก็ตาม  นับเป็นโอกาสในการ
พัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุท่ีเพิ่มขึ้น 

3.1.3  ความเหลื่อมล้ า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยท้ังความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึงบริการ 

ภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพื้นที่
และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคน
รวยร้อยละ 10  ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ 10 ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง 34.9 เท่า ในปี 2556 นอกจากนี้ความ
เหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุข
ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

3.1.4  ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัดของเมืองหลวง 

และเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พื้นที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การจัดบริการสาธารณะเพื่อ
รองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า  บริการ และ
อุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี ้การ
เพิ่มขึ้นของประชากรและแรงงานในพื้นที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น  อย่างไรก็ตาม การผลิตและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น  จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การ
ขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วน
เอื้อหรือท้าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 
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3.1.5  การบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 วางกรอบด้านการบริหารจัดการภาครัฐ เอื้อ 

ต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558  มีมาตราส าคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหาร
จัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา 69 หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรม
โดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะ เพื่อให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบ 
มาตรา 82 รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอ านาจและจัดภารกิจ อ านาจ
หน้าท่ี และขอบเขตความรับผิดชอบท่ีชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา 89 รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และ
งบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงิน
การคลังเพื่อสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
   (2) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐ  สถาบันทางสังคม  อาทิ  มูลนิธิ 
สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์  สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศและการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล  การทุจริตคอร์รัปช่ันทั้งการคอร์รัปช่ันขนาดใหญ่และคอร์รัปช่ันภาค
ครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพื่อรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มี
อ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากข้ึน 

3.2  บริบทภายนอก 
3.2.1  การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี 2544 – 2643  (ค.ศ. 2001 -2100)  จะ 

เป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนา
แล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น  ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมี
ระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า  สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการ
เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมาก
ส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพใน
รูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท้างานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

3.2.2  การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการ 

ผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มี
บทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ 
Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เช่ือมอุปกรณ์และ  เครื่องมือต่างๆ เช่น 
โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดย
หากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะท าให้
ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

3.2.3 ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(1) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต 
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เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยน
กฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

(2) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558  จะน ามาซึ่งโอกาสที่ส าคัญๆ  
หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ 1) การลดข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ 2) โอกาสใน
การใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิ บเข้มข้นในการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นท้ังการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพื่อน
บ้าน และ 3) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็น
ศนูย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะต่อไป 

(3) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐานของการค้าและ 
บริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพื่อพัฒนา
ผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน  แนวโน้มราคา
สินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะ
ในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมี
แนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากข้ึนและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจ
แบบท่ัวถึง (Inclusive Growth)ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีต่อเนื่องและยั่งยืน 

(4)  ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงท่ีจะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ 12  เนื่องจาก  
1)  ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงิน
ในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ 2)ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มี
ความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศ
ส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

(5)  ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การ 
ขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเช่ือในสังคม ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

3.2.4  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อสถานการณ์ 

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น  ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็น
ระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่ง
น้ าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรค
ระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พื้นท่ีชุ่มน้ า เกิดการกัด
เซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร 
สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 
   (2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความ
รุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนา
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 
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3.2.5  วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. 20.15 (Post ๒๐๑๕ Agenda) ประเด็นส าคัญ 
ของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. 2015  คือ การจัดท าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ  (Sustainable 
Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา 15  ปี โดยสหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ 1กันยายน 2557   ประกอบด้วย
เป้าประสงค์ (Goal) จ านวน  17  ข้อ และเป้าหมาย(Target) จ้านวน 169  ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนา
ประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริม
การเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน  ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้
สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 

4.  กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
4.1  กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ 

ฉบับที ่12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของ
การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศ
ที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 

4.2  การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning)เป็นการก าหนดต าแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคลอ้งกับยุทธศาสตรช์าติที่ สศช. ได้จัดท าข้ึนประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สงูที่มีการกระจายรายได้อย่าง
เป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ  (Trading and Service Nation) 
เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4.3  เป้าหมาย 
4.3.1  การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0                     
(2) ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per  

Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  ในปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร ์สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 
ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อป ี

(3) ผลิตภาพการผลิตเพิม่ขึ้นไมต่่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อป ี
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0(การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่่ ากว่าเฉลีย่ร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปรมิาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไมต่่ ากว่ารอ้ย
ละ 4.0 ต่อป)ี 

4.3.2  การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง 
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security)  
และมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเขม้แข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
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4.3.3  การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน 
(2) บริการทางสังคมมีคณุภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
4.3.4  การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรกัษ์และการใช้ 

ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
(5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดลุระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
4.3.5  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธภิาพ 
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(2) ขจัดการทุจริตคอรร์ัปชั่น 
(3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

5.  แนวทางการพัฒนา 
5.1 การยกระดับศักยภาพการแข่งขนัและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

5.1.1  การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม ทั้งด้านการลงทุน 

ในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบรหิารจดัการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้
ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวตักรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจยัและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงท้ังเชิง
พาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพยส์ินทางปัญญา        

5.1.2  การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะความรู้ 

และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะ
แรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานท้ังระบบมีการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงาน
และปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพื้นที่การผลิต  เพื่อให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้าย
ไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตสูงสุดและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท ากรอบ คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เช่ือมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

5.1.3  การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจ 

ท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพิ่มสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยแลสนับสนุนให้
มีการขยายตลาดที่มีแบรนดส์ินคา้และช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้า
สู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

5.1.4  การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเช่ือมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจในประเทศ 
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และต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่าย
ระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ  พัฒนา
ท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ  รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตช้ินส่วนอากาศยาน 
และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

5.1.5  การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้า 

เกษตรแปรรูปท่ีมีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบ้านและลดระดับ
การผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและ
พลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าทั้งด้านกายภาพและ
เศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน 
และบริษัทเพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตใน
ระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริม 
และเร่งขยายผลแนวคิดการท้าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 

ปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเช่ือมโยงกันเป็น 
โครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้
สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยวของพื้นที่ที่มีความเช่ือมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการ
สร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศท่ีมีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยง
กันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบ 

พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับ 
อุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียน 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีสนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์และพลังงาน  
รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศเป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เช่ือมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวย
ความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการ
เรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค ์การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสงูและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม การประหยัดพลังงานและการใช้
พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 
รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพื่อสังคม 

5.2  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
5.2.1  การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศโดยช่วงวัย 

เด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบท
สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้
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มีการท้างานท่ีเหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ ์มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อป้องกันหรือชะลอ
ความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

5.22  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง  
 (1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพื่อสร้าง 

ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการ 

จัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง  

รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะก าลังคนท้ังระบบการศึกษา 

ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู้ 

5.2.3  การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อ 
รองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบรหิารmรพัยากรดา้นสาธารณสุข บูรณาการ
ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและ 
การใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสขุภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรรว่มกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่
การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
(Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic 
Hub) เพื่อน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุก
นโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อให้การขับเคลื่อ5.2.4  การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพ
ในสังคมสูงวัย โดยการ 
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ้าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบท่ีหลากหลายทั้ง
ในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่
มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ ชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้
ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

5.3  การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
5.3.1  การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน  

โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจน
และสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทาง
การเกษตรที่สอดคล้องกับพื้นที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต 

5.3.2  การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ 
ปัจเจก โดย  

(1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลายโดยเฉพาะ 
ระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม  
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(2) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค  
ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับ
ภาคธุรกิจเอกชน และ  

(3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานท่ีจ้าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย(Customized  
Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

5.3.3  การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรสนับสนุน 
ให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการน าอย่าง
เป็นระบบและเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดันพรบ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณ
ร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีสว่นร่วม รวมทั้งปรับโครงสรา้งภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก 
และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

5.3.4  การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และการ 
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน รวมทั้ง 
การปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้า เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

5.4  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
5.4.1  การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง 
เตรียมความพร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค  

สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ 
และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

5.4.2  การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้าน 
สง่เสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถใน 

การแข่งขันของประเทศท้ังด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุน
ให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ้านวยความสะดวกทางการค้า 
ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

5.4.3  การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ให้ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้า 

มาลงทุนในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับการ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 
เพื่อช่วยอ้านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

5.5  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.5.1  การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ 

โดยค านึงถึงขีดจ้ากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบสารสนเทศมาใช้
เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มพื้นที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ
ระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนว
ทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท า
ฐานข้อมูลที่ดินเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินท่ีเหมาะสม 
และก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพื่อให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่าง
เป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพื้นที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้ใช้น้ า 
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คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การประมง และ
วิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ าเป็นและมูลค่าในอนาคต 
บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

5.5.2  การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว ที่ม ี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อสิ่งแวดล้อม 
การศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินคา้ เป็นต้น        

5.5.3  การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจ 
และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทาน
หรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการท้าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้ง
ส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

5.5.4   การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง 
อากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไข
ปัญหาการจัดการขยะเป็นล้าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด  เร่งก าจัดขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพื้นที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม  เน้นการแปรรูปเป็น
พลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

5.5.5  การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแม่บทการ 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงในประเด็น
การขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัการพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

5.5.6  การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 
การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจน
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการป้องกันน้ า
ท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพื้นที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตาม
ธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิด
ภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

5.6  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
5.6.1  การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน 

สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้างโครงการของทางราชการ 
ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการ
ตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

5.6.2  การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ 
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  เพื่อให้ระบบราชการเล็กกระทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง 

5.6.3  การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน 
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เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเช่ือมโยงภาคส่วนต่างๆ  ในระดับพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ           

5.6.4  การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานท่ีมี 
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเช่ือถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
 
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 แผนพัฒนาภาค เป็นแผนท่ีที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น  เพื่อสนับสนุนจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดท าโดย
ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยประกอบไปด้วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้  ซึ่งเทศเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อมนั้นตั้งอยู่ภาค
ตะวันออกฉียงเหนือ  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาคตะวันออกฉียงเหนือ  ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านการเกษตร  การท่องเที่ยว  การค้าการลงทุน การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของ
ครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น   ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์   ซึ่งแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปย่อ  ดังนี้    

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 53/1 และมาตรา 53/2บัญญัติให้จังหวัด
และกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น  เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้
สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

1. แนวคิดและหลักการ 
 1.1 ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรมและ มีภูมิคุ้มกันต่อ
ผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับแนวคิด “การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึด คน  
ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน  เข้าใจ  เข้าถึง และพัฒนา  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการ
พัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพื่อให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
 1.2  หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อสร้างโอกาส
ทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพื้นที่ โดย 

(1)  ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน  
(2)  ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ 

2. ทิศทางการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ  
เป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาท่ีสมดุล ดังนั้นจึงก าหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่
ของประเทศ ดังนี ้
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 2.1 พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เช่ือมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 

2.2.1 พัฒนาพื้นที่เช่ือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic Corridor) เช่น 
พื้นที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพานเศรษฐกิจพื้นที่อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พื้นที่
เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-
สงขลา 

2.1.2 พัฒนาพื้นที่เช่ือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic Corridor) ได้แก่ แนว
เศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัด
ปริมณฑล  พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
 2.2 พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเช่ือมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้นพ้ืนที่ชุมชนตามแนวเขต
เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
 2.3 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงพื้นที่ เช่น การ
พัฒนาระบบรถราง  เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพิ่มประสิทธิภาพการเช่ือมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น 
พิษณุโลก และขอนแก่น 
 2.4 สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่ง
น้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัดให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (1) เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร  การพัฒนา
ศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  การตั้งองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพื้นท่ีเพื่อ
ส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 
  (2) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  (3) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน 
และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพท่ีมั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น 
  (4) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ 15.9 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 25 ของพื้นท่ีภาค  ป้องกันการรุกพ้ืนท่ีชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน ฟื้นฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย์          
 3.2 ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  (1) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวล าภู และเลย) เน้นการ
ฟื้นฟูระบบนิเวศน์เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรการส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 
  (2) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร เน้นให้ความส าคัญ
กับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ส่งเสริมพื้นที่ชลประทาน  การท าปศุ
สัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
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  (3) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม และร้อยเอ็ด  เน้น
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของภาค การใช้ประโยชน์พื้นที่ชลประทาน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การท าการเกษตรก้าวหน้า  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต 
  (4) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์  มุ่งเน้นการ
พัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพิ่ม และพัฒนาเส้นทาง 
  (5)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอ านาจเจริญ  
มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลนน้ า  การสร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยว
ให้มากข้ึน 

3.3 โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 
(1)  โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
(2)  โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
(3  )โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
(4)  โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(5)  โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
(6)  โครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง 
(7)  โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง 1 เพื่อพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม พลังงานทดแทน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
แผนพฒันากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  1 

(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์  สุรินทร์)  ระยะ 4 ปี  พ.ศ. 2558 – 2561(ฉบับทบทวน) 
ได้จัดท าขึ้นบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของการภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ทั้งภาคราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

องค์กรภาคเอกชน  และภาคประชาชน  สังคมทั้ง  4 จังหวัด  ทุกขั้นตอน  ตั้งแต่การรวบรวมและจัดท าข้อมูลการประเมินศักยภาพของ
กลุ่มจังหวัด การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์  เป้าประสงค์รวม กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด แผนงานและโครงการจากการท างาน
ร่วมกันของทุกภาคส่วน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จึงได้ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดในอนาคต  
คือ       

1)  เป็นศูนย์กลางเกษตรอตุสาหกรรม และพลังงานทดแทนท่ีส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2)  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม 
3)  เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic กระจายสินค้าในภมูิภาคและการค้าขายชายแดน 
4)  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาตทิี่สมบูรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ “แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ไหม และการท่องเที่ยวอารยธรรมของ” 
เป็น “ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ท่อมเท่ียวอารยธรรม Logistic และ การค้าชายแดน เชื่อมโยงกลุ่มอาเซียน” 
เป้าประสงค์รวม 
 1. เพื่อยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตามมาตรฐานสากลสู่ครัวโลก 
 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกจิ ด้านการท่องเที่ยวอารยธรรม และไหม เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอาเซยีน 
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 3. เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความเช่ือมโยงระบบ Logistic และการกระจายสินค้าในภูมภิาคและประเทศอาเซียน 
ยุทธศาสตร์  :  ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการด าเนินการ คือ    
ยุทธศาสตร์ที่  1  :  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth 

& Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  2  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 20 แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  3  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  5 ประเด็นหลัก  11 แนวทางการ

ด าเนินการ   
ยุทธศาสตร์ที่  4  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) ประกอบด้วย  8 ประเด็นหลัก  

15 แนวทางการด าเนินการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1  :  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & 
Competitiveness) ประกอบด้วย 9  ประเด็นหลัก 33 แนวทางการด าเนินการ  

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
1. ด้านเกษตร      1.1 แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning)  เพื่อผลิตสินค้าเกษตร   

1.2  การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า 
2.  ด้านอุตสาหกรรม    2.1  แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning)  เพื่ออุตสาหกรรม   

2.2  ก าหนดและส่งเสรมิอุตสาหกรรมในอนาคต (Bio - plastic, etc.)   
2.3  การเพิ่มขีดความสามารถให้ SME และ OTOP สูส่ากล   
2.4  การนาทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาเพิ่มมูลคา่ 

3.  การท่องเที่ยวและ บริการ      3.1  แผนที่การจัดกลุม่เมืองท่องเที่ยว   
3.2  เพิ่มขีดความสามารถทางการท่องเที่ยวเข้าสู่รายได้  2  ล้านบาทต่อปี   
3.3  ไทยเป็นศูนย์กลาง medical Tourism ของภูมิภาค  

4.  โครงสร้างพื้นฐาน    4.1  การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสรา้งพื้นฐาน   
4.2  การลงทุนการให้บริการและใช้ประโยชน์ ICT  
4.3  การลงทุนโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการคมนาคมเช่ือมโยงในภมูิภาคอาเซียน 
 

5.  พลังงาน      5.1  นโยบายการปรับโครงสร้างการใช้และราคาพลังงานท่ีเหมาะสม   
5.2  การลงทุนเพื่อความมั่นคงของพลังงานและพลังงานทดแทน   
5.3  การเช่ือมโยงแหล่งพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกในอาเซียน 

6.  การเช่ือมโยงเศรษฐกิจ  
ในภูมิภาค     

6.1  การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า  บริการ และการ
ลงทุนเพื่อเช่ือมโยงโอกาสจากอาเซียน   
6.3  ขับเคลื่อนการเช่ือมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern seaboard   
6.4  เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อน
บ้าน 

7.  การพัฒนาขีดความ สามารถใน
การแข่งขัน        

7.1  การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน (100 ดัชนีช้ีวัด)    
7.2  การพัฒนาการสร้าง Brand ประเทศไทย เป็น Modern Thailand 

8.  การวิจัยและพัฒนา    8.1  ขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้าน R & D เป็นร้อยละ  1 ของ GDP  
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 8.2  Talent Mobility การใช้ประโยชน์จากก าลังคนด้าน S & T  
8.3 การใช้ประโยชน์ Regional Science Parks  
8.4  การขับเคลื่อนข้อริเริม่กระบีต่ามกรอบความร่วมมืออาเซียน  

9.  การพัฒนาพ้ืนท่ีและ เมืองเพื่อ
เชื่อมโยงโอกาส จากอาเซียน  

9.1  การพัฒนาเมืองหลวง  
9.2  การพัฒนาเมืองเกษตร  
9.3  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม  
9.4  การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว  
9.5  การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ  
9.6  การพัฒนาเมืองบริการศึกษานานาชาติ  
9.7  การพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อการค้าการลงทน  
9.8  ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเมอืงที่ศักยภาพ 

 
ยุทธศาสตร์ที่  2  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 20 แนวทางการด าเนินการ    

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
10.  การพัฒนาคุณภาพ การศึกษา     10.1  ปฏิรูปการศึกษา (ครู หลักสตูรเทคโนโลยีการดูแลเด็กก่อนและการใช้ ICT 

ในระบบการศึกษา เช่น แท็บเล็ตและอินเตอร์เน็ตไรส้าย  เป็นต้น)  
10.2 พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

11.  การยกระดับคณุภาพ ชีวิตและ
มาตรฐานบริการ สาธารณสุข     

11.1 การจัดระบบบริการ  ก าลังพล และงบประมาณ 
11.2  การพัฒนาระบบคุ้มครองผูบ้ริโภคพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน 
11.3  สร้างและพัฒนาความร่วมมอืระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  

12. การจัดสวสัดิการสังคม และการ
ดูแลผูสู้งอายุ เด็ก สตรี และ
ผู้ด้อยโอกาส  

12.1  การพัฒนาระบบสวัสดิการ และเพิ่มศักยภาพและโอกาส ความเท่าเทียม
คุณภาพชีวิต  
12.2  กองทุนสตรี  

13.  การสร้างโอกาสและ รายได้แก่
วิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม 
(SMEs) และเศรษฐกิจชุมชน    

13.1 กองทุนตั้งตัวได้  
13.2 กองทุนหมู่บ้าน  
13.3  โครงการ sml  
13.4  โครงการรับจ าน าสินค้าเกษตร  

14.  แรงงาน  
  

14.1  การพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มคุณภาพแรงงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการ
และพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ  
14.2  การจัดการแรงงานต่างด้าว  
14.3  การพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบตามกฎหมาย
อย่างทั่วถึงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

15. ระบบยุติธรรม เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ า   

15.1 การเข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน 

16.  การต่อต้าน การคอรร์ัปชั่น  
สร้างธรรมาภบิาลและ ความโปร่งใส  

16.1  การรณรงค์และสร้างแนวรว่มในสังคม  
16.2 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน    
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17.  การสร้างองค์ความรู้ เรื่อง
อาเซียน  

17.1  ภาคประชาชน  
17.2  ภาคแรงงานและผู้ประกอบการ  
17.3  บุคลากรภาครัฐ  

 
ยุทธศาสตร์ที่  3 :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  5 ประเด็นหลัก  11  แนวทางการด าเนินการ   

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
18.  การพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ เพื่อความยั่งยืน     

18.1  พัฒนาตัวอย่างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  10 แห่ง เพื่อความยั่งยืน  

19.  การลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก 
(GHG)        

19.1  การประหยัดพลังงาน  
19.2  การปรับกฎระเบียบ (เช่น green building code)  
19.3  ส่งเสริมการด าเนินงาน CSR เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

20.  นโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม     20.1  ระบบภาษีสิ่งแวดล้อม  
20.2 การจัดซื้อจัดจ้างสเีขียวในภาครัฐ  

21.  การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ
และ การบริหารจัดการน้ า  

21.1  การปลูกป่า  
21.2  การลงทุนด้านการบริหารจดัการน้ า  
21.3 พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน 

22.  การเปลี่ยนแปลง สภาวะภูมอิากาศ    22.1  การป้องกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and adaptation)  
22.2  การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ 

 
ยุทธศาสตร์ที่  4  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) ประกอบด้วย  8 ประเด็นหลัก  15 แนว
ทางการด าเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
23.  กรอบแนวทางและการปฏิรปู
กฎหมาย  

23.1  ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ  
23.2  เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กร  
23.3 ปรับปรุงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาประเทศ 

24.  การปรับโครงสร้าง ระบบ
ราชการ    

24.1  เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการท างานของภาครัฐ     
ด้วยการสร้างความพร้อมในการบริหารการจัดการแบบบูรณาการ  โดยมี
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
24.2  ป้องกันและปราบปรามทุจริตคอรร์ัปชั่น  
24.3  เพิ่มประสิทธิภาพการให้บรกิารประชาชนด้วยระบบ e - service 

25.  การพัฒนาก าลังคน ภาครัฐ       25.1  บริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจท่ีมีในปัจจุบัน 
เตรียมพร้อมส าหรบัอนาคต  
25.2  พัฒนาทักษะและศักยภาพของก าลังคนภาครัฐ และเตรียมความพร้อม
บุคลากรภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน 

26.  การปรับโครงสร้างภาษ ี 26.1 ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้เพิม่ขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

27.  การจัดสรรงบประมาณ  27.1 พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณใหส้ามารถสนับสนุนการปฏิบัติงาน
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ตามนโยบายรัฐบาล 
28.  การพัฒนาสินทรัพย์ราชการที่
ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด     

28.1  ส ารวจสินทรัพยร์าชการที่ไม่ได้ใช้งาน  
28.2  บริหารจัดการสินทรัพยร์าชการที่ไมไ่ด้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

29.  การแก้ไขปัญหา ความมั่นคง
จังหวัดชายแดน ภาคใต้ และ
เสรมิสร้าง ความมั่นคงในอาเซียน  

29.1 ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส่งเสรมิการพัฒนาในพื้น  ๓  
จังหวัด  ชายแดนภาคใต้  ภายใตก้รอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ๒๕๕๕ – 
๒๕๕๙ 
29.2  การเสริมสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน  

30.  การปฏิรูปการเมือง       30.1  กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)   
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ยุทศาสตรท์ี ่
เป้าประสงค์เชงิ

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วดั กลยุทธ ์

 ๓. เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

 ๑๒.สนับสนุนการพัฒนา
ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม
(Innovative Entrepreneurship 
Development) และผู้ประกอบการ
ใหม่ทางธุรกิจเทคโนโลยี (Tech 
Startup)ของจังหวัด 
๑๓. ส่งเสริมการให้ความรูด้้าน
โครงสร้างพื้นฐานและโลจสิติกส์ กับ
หน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจและ
เอกชน 
๑๔. เพิม่ทักษะความสามารถและ
ความเชียวชาญของแรงงานด้านการ
ท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและ
บริการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ยกระดับสังคม ให้
เป็นเมืองหน้าอยู่ 

๑. เพื่อลดความยากจน
และความเลือ่มล้ า 

๑.ร้อยละของประชากรทีอ่ยู่
ใต้เส้นความยากจน (%) 
๒. สัมประสิทธิ์การกระจาย
รายได้ (Gini Coefficient) 

๑. ส่งเสริมอาชพีเสริมเพื่อเพิ่มรายได้
ลดรายจ่าย 
๒. ส่งเสริมการกระจายรายได้อย่างทั่ง
ถึง และได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก
จากโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ 
รวมทั้งระบบป้องกันภัยที่เอื้อตอ่การ
กระจายเศรษฐกิจ 

๒. เพื่อพัฒนาโครงข่าย
ความคุ้มครองทางสังคม 
 
 
 
 
 
 

๓.ร้อยละผู้อยู่ในระบบ
ประกันสังคมต่อส านักงาน
แรงงาน(%) 
๔. ร้อยละความครอบคลุม
ของบัตรประกันสุขภาพของ
ประชาชน(%) 
๕. จ านวนศูนย์ช่วยเหลือ
สัตว์เร่ร่อนในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา(ศูนย์) 

๓. ส่งเสริมการเข้าถึงระบบสังคมและ
ประกันสังคมในแรงงาน 
๔. ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะสุขที่
มีคุณภาพและสามารถบริการได้อย่าง
ครอบคลุม 
๕. ส่งเสริมการให้ความชว่ยเหลือสตัว์
เร่ร่อนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 

 ๓. เพื่อสรา้งความคุ้มกัน
ให้กับสังคม 

๖. ระดับความส าคัญของ
หน่วยงาน ที่จัดกิจกรรม
ส่งเสริมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม (คร้ัง) 
๗. ร้อยละของผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคมทีข่อรับ
บริการได้รับบริการทาง
กฎหมาย (%) 

๖. ส่งเสริมให้สังคมมีภูมิคุ้มกันทาง
สังคม 
๗. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคม
ขอรับบริการจากส่วนราชการที่
รับผิดชอบทางภารกิจที่กฎหมาย
ก าหนด 
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ยุทศาสตรท์ี ่ เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ ตัวชี้วดั กลยุทธ ์

 ๔. เพื่อให้ประชาชน 
เข้าถึงโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

๘. อัตราส่วนแพทย์ต่อ
ประชาชน (แพทย์/คน) (ปี
๒๕๕๙ แพทย์ ๖๒๖ คน 
ประชากร ๒,๖๒๙,๙๗๙ 
คน) 
๙. อัตราส่วนทันตแพทย์
ต่อประชากร (ทันตแพทย/์
คน) 
๑๐. อัตราส่วนพยาบาลต่อ
ประชากร (พยาบาล/คน) 
๑๑. ประชาชนนักศึกษา
และบุคลากรด้านดิจิทลั
ได้รับความรู้และประโยชน์
จากเทคโนโลยีดจิิทัล (คน) 
๑๒. จ านวนปีการศึกษา
เฉลี่ยประชากรไทยอายุ 
๑๕-๕๙ ปี (ปี) 
๑๓. อัตราการได้รับงานท าของ
บัณฑิตท่ีจบภายใน ๑ ป ี(%) 
๑๔. อัครการวา่งงานของ
ประชากร (ป๕ี๘) (%) 

๑๕. ค่าเฉลีย่คะแนน  
O-net ม. ๓ (คะแนน) 

๘. ส่งเสริมการให้มีการผลิตแพทย ์
๙. ส่งเสริมใหม้ีการผลติและพัฒนา
ทันตแพทย์เพิ่มเพื่อรองรับภาวะ
ผู้สูงอายุของจังหวัด 
๑๐. ส่งเสริมให้มีการผลิตและพัฒนา
บุคคลากรด้านการบริการเพิ่มขึ้น 
๑๑. ส่งเสริมการสร้างทักษะด้านเทค
โนโยลดีิจิทัลแก่ประชาชน ทุกสาขา
อาชีพ 
๑๒. ส่งเสริมให้ประชากรศึกษาใน
และนอกระบบ 
๑๓. ส่งเสริมสถาบันการศึกษาใหเ้ป็น
แหล่งเรียนรู้แก่ประชากรในทุกพ้ืนท่ี 
ในทุกด้าน 
๑๔.ส่งเสริมและแนะน าความต้องการ
แรงงานให้บัณฑิตที่จบใหม ่
๑๕. ส่งเสริมให้มตีลาดนัดพบแรงงาน 
เพื่อลดอัตราการว่างงานของ
ประชาชน 
๑๖. ส่งเสริมการเรยีนการสอนของครู
เพื่อให้นักเรียน มีความรู้
ความสามารถ ตามหลักสูตรที่ก าหนด 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มี
ความสมบรูณ์อย่าง
ยั่งยืน 

๑. เพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
๒.เพื่อใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑. อัตราการเปลี่ยนแปลง
ของพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัด 
๒. ปริมาณขยะในจังหวัด 
(ตัน) 
๓. การจดัการน้ าเสีย 
(จ านวนระบบ) 
๔. พื้นที่บริหารจัดการน้ า
เพิม่ขึ้น (ไร่) 
๕. ความยาวสะสมของ
เขื่อนป้องกันน้ ากัดเซาะ
ตลิ่ง (เมตร) 
๖. ร้อยละสดัส่วนของพื้นที่
ระบบป้องกันน้ าท่วมใน

๑. ปลูกจติส านึกและให้ความรู้
ประชาชนไดต้ะหนักถึงคุณค่าและ
ทรัพยากรป่าไม ้
๒. การอนุรักษ์และพื้นฟู ป่าไม ้
๓.การรณรงค์ให้ประชาชนและ
ผู้ประกอบการส านึกรับผดิชอบต่อ
สังคมเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะ 
๔. การจดัหาและเพิ่มความสามารถ 
ในการก าจัดขยะ 
๕. ส่งเสริมให้ อปท. มรีะบบจดัการ
น้ าเสีย 
๖. ส่งเสริมใหม้ีการบริหารจัดการน้ า
ทั้งในเขตชลประทานและนอกเขน
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พื้นที่ชุมชน (%) 
๗. สัดส่วนปรมิาณการใช้
น้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อ
ยานพาหนะต่อประชากร
(ลิตร/คน) 
 
 
 
 
 
 

ชลประทาน 
๗. เพิ่มสิ่งก่อสร้างเพื่อลดการ
พังทลายของตลิ่งตามแม่น้ าล าคลอง
สายหลักของจังหวัด 

ยุทศาสตรท์ี ่
เป้าประสงค์เชงิ

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วดั กลยุทธ ์

  ๘.สดัส่วนปริมาณการใช้
ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อ
ประชากร (ล้านกโิลวัตต์/
คน/ปี) 
๙. สัดส่วนปรมิาณการใช้
ไฟฟ้าในภาคที่ไม่ใช่
ครัวเรือนต่อ GPP 
(กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ล้าน
บาท) 
๑๐. สัดส่วนปริมาณการ
ใช้น ามันเชื้อเพลิงใน
ภาคอุตสาหกรรม ต่อ 
GPP ภาคอุตสาหกรรม 
(ลิตร/ล้านบาท) 
 

๘. พัฒนาระบบป้องกันน้ าท่วมในพื้นที่
ชุมชนเมือง 
๙. รณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้ยาย
พาหนะส่วนตัว โดยเปลี่ยนมาใช้รถสา
ธารณแทน 
๑๐. รณรงค์ให้ประชาชนประหยัด
พลังงานไฟฟ้า 
๑๑. รณรงค์ให้ประชาชนประหยัด
พลังงานไฟฟ้า 
๑๒. รณรงค์ให้ผู้ประกอบการลด
ช่ัวโมงการผลิตลงในบางช่วงเวลา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การเสริมสร้างความ
มั่นคงทุกมิติเพื่อ
ปกป้องสถาบันหลัก
ของชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

๑. เสริมสร้างความ
มั่นคงเพ่ือปกปอง
สถาบันหลักของชาต ิ

๑. จ านวนต าบลที่เข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจถึงความส าคัญ
ของสถาบันหลัดของชาติ 
(ต าบล) 

๑. สรา้งความรู้ความเข้าใจถึง
ความส าคญัของสถาบันหลักของชาติ
ให้ประชนไดร้ับรูร้ับทราบ 
๒. ส่งเริม พัฒนาอาชีพตามแนวทาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
๓. ส่งเสริมการเรียนรูห้ลักการทรงงาน
และแนวทางพระราชด าร ิ

 ๒. เป็นศูนย์บริหาร ๒. จ านวนต าบลที่เข้าร่วม ๔.การป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพ
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จัดการเครือข่ายป้องกัน 
และแก้ไขปญัหาด้าน
ความมั่นคงทุกมิต ิ

โครงการ/กิจกรรม
เครือข่ายการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาทุกมติิ (ต าบล) 

ติด 
๕. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
แรงงานต่างด้าวผดิกฎหมายและ
การค้ามนุษย ์
๖. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุก
รุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม 

  ๓. จ านวนต าบลที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม
เครือข่ายการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาทุกมติิ (ต าบล) 
(ต่อ) 

๗. การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยก่อ
การร้ายและอาชญากรรมข้ามชาต ิ
๘. การป้องกันลการแก้ไขปญัหาภยั
คุกคามรูปแบบใหม ่
๙. การป้องกันและการแก้ปญัหาภัย
พิบัติ 
๑๐. การป้องกันและรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในจังหวัด 
๑๑. ส่งเสริมและสร้างเครือข่าย 
๑๒. ส่งเสริมการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาสาธารณภัย 
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ยุทศาสตรท์ี ่
เป้าประสงค์เชงิ

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วดั กลยุทธ ์

 ๓. เสริมสร้างความ
ปองดองและความ
สมานฉันท์ในชาต ิ

๔.สร้างการรบัรู้ที่ถูกต้อง 
(ต าบล) 

๑๓. ส่งเสริมการสร้างความปองดอง
สมานฉันท์ ของประชาชน หรือนกัเรียน 
นักศึกษา ในจังหวัด 
๑๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกส่วน
ภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการภาครัฐ 

๑. เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัตริาชการ 

๑.ร้อยละของสถานพยาบาล
ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
HA (%) 
๒. ร้อยละของครัวเรือนท่ี
เข้าถึงน้ าประปา (%) 
๓. ร้อยละของครัวเรือนท่ี
เข้าถึงไฟฟ้า (%) 
๔. ร้อยละของประชากรที่
เข้าถึงอินเตอร์เน็ต (%) 
๕. จ านวนครั้งท่ีให้บริการ
ภาครัฐรัฐวิสาหกิจ และ
เอกชน เชิงรุก (ครั้ง) 
๖. ร้อยละความส าเร็จของ
การเบิกจ่ายงบประมาณ (%) 
๗. ร้อยละของภาษีท้องถิ่นที่
จัดเก็บรายได้ ไมร่วมเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ (%) 

๑.เพิ่มขีดความสามารถการให้บรกิาร
ภาครัฐ 
๒. เพิ่มขีดความการจัดเก็บรายไดข้อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๒. เพิ่มประสิทธิภาพ
การพัฒนาองค์กร 

๘. ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อประสิทธิภาพ
การพัฒนาองค์กร (%) 

๓. การพัฒนาบุคลากร 
๔. การปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
๕. การปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร 
๖. การสร้างความโปรงใสในองค์กร 
 

รวม ๕ ยุทธศาสตร์ รวม ๑๕เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

รวม ๔๖ ตัวชี้วัด รวม ๖๑ กลยุทธ์ 
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สรุป 
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์รวม ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ 

 
 
 
 
 
 
 

เปา้ประสงค์
รวม 

๑) เพื่อเพิ่ม 
ศักยภาพด้าน 
เศรษฐกิจของ 
จังหวัด 
นครราชสีมา 

๒) เพื่อพัฒนา
สังคมให้เป็นเมือง
น่าอยู่ 

๓) เพื่อเพิ่มพูนความ
อุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และลดมลพิษด้าน
สิ่งแวดล้อม 

๔) เพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคงในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยคุกคาม
และปกป้องสถาบันหลัก
ของชาต ิ

๕) เพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐ
มีสมรรถนะสูง
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

๑) การพัฒนา
และเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขัน
เศรษฐกิจ 

๒) ยกระดับสังคม
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

๓) บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มี
ความสมบูรณ์อย่าง
ยั่งยืน 

๔) การเสริมสร้างการ
มั่นคงทุกมิติ เพื่อ
ปกป้องสถาบันหลักของ
ชาติและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

๕) การพัฒนา
ระบบการบริหาร
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

๓ เป้าประสงค์ ๔ เป้าประสงค์ ๓ เป้าประสงค์ ๓ เป้าประสงค์ ๒ เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วดั ๘ ตัวชี้วัด ๑๕ ตัวชี้วัด ๑๐ ตัวชี้วัด ๕ ตัวชี้วัด ๘ ตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ ๑๔ กลยุทธ์ ๑๖ กลยุทธ์ ๑๒ กลยุทธ์ ๑๓ กลยุทธ์ ๖ กลยุทธ์ 

 
๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสมีา  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ  ด้านการศึกษา  การเกษตร พัฒนาสังคม  ด้าน
การพัฒนาสาธารณสุข  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  ดา้นการ
บริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดย
ปัจจุบันมีรายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ดังนี้ 

๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
๑.๑)  ประสานและบริหารจัดการน้ า ตามพระราชด ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี ๒๕๓๘ เพื่อแก้ไข

และป้องกันปัญหาอุทกภยัอย่างเปน็ระบบ 
๑.๒)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร  เพื่อการอุปโภคและบรโิภค  

รวมทั้งวางโครงการเพื่อแกไ้ขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
๑.๓)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

วสิยัทศัน์  
โคราชเมอืงน่าอยู่ มุ่งสูน่วตักรรมใหม่ เกษตร 

อุตสาหกรรม ปลอดภยั 
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๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๒.๑)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๒.๒)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตาม

มาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๒.๓)  สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา เป็นเครื่องมือของ

ชุมชนและประชาชนท่ัวไป 
๒.๔) ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมความพรอ้ม และตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าสู่ประนะชาคมอาเซียนในทกุ

ด้าน  
๒.๕)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

๓)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร 
๓.๑)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม  เกิดพันธุ์พืช

ใหม่ๆ  ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
๓.๒)  ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ  มีมาตรฐานสากลโดย

การร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
๓.๓)  ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้น าด้านการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
๓.๔)  ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพิ่มช่องทางตลาด 
๓.๕)  สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก  ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๖)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เพื่อการบริโภคเพื่อจ าหน่วย 

และเพื่อการอนุรักษ์  
 

๔)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๔.๑)  ส่งเสรมิและพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมูบ่้านและชุมชนให้ 

เข้มแข็ง 
๔.๒)  ส่งเสรมิความเขม้แข็งของชุมชน 
๔.๓)  ส่งเสรมิ  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  

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

ในพื้นที ่
๔.๗)  ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม  สร้างช่ือเสียงให้กับ

จังหวัดนครราชสีมา  
 

๕)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
๕.๑)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) 
๕.๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ให้มีคุณภาพและ 
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มาตรฐาน โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
๕.๓)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ 

การออกก าลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการ
รับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์ 
 

๖)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๖.๑)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและความ

ต้องการของประชาชน 
๖.๒)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
๖.๓)  ประสาน  สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ  เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ  

เครื่องจักรกล  ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความช านาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๖.๔)  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมให้ประชาชน

เข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 
๖.๕)  ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร  ความปลอดภัยและความเป็น

ระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 
 

๗)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
๗.๑)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช โดยการ

อนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
๗.๒)  พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่  รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว  และสิ่ง

อ านวยความสะดวกต่างๆ  กระตุ้นเศรษฐกิจ  และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น 
๗.๓)  สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว  และสร้างเครือข่าย  เพื่อพัฒนา

คุณภาพสินค้าและบริการ  โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 
๗.๔)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา  และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศ

ทางด้านกีฬา 
 

๘)  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๘.๑)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่  ตามที่กฎหมายก าหนดอย่างมี

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

การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน 
๘.๔)  บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 
๘.๕)  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความต้องการของประชาชนในการพัฒนา

จังหวัดนครราชสีมา 
๘.๖)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
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 ๙)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๙.๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ 
๙.๒)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการ

เตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
๙.๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ  โดยสร้างความอบอุ่นใจ 

และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๙.๔)  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  และ

ดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
 

๑๐)  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๐.๑)  พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและป่าไม้ให้มีความ 

อุดมสมบูรณ์ 
๑๐.๒) รณรงค์สร้างจิตส านึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

ท้องถิ่นทุกระดับ   
๑๐.๓)  จัดท าระบบก าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 
๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒.๑ วิสัยทัศน์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะคุ  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความ
คาดหวังท่ีต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี้ “พัฒนาทุกกลุ่ม ทุก
หมู่บ้าน ทุกชุมชน ทุกคนมีส่วนร่วม” 

 ๒.๒ ยุทธศาสตร์ 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่างๆ  ที่
เกี่ยวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาล  ๗  ด้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑)  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ า ทางระบายน้ า  

สะพานและการปรับปรุงบ ารุงรักษา 
๑.๒)  การก่อสร้างฝาย น าทบกั้นน้ า ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ า คลองน้ า  

ระบบประปา 
๑.๓)  การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

๒)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๒.๑)  การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนรับรู้และติดตามการท างาน 

ขององค์ปกปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒.๒)  การพัฒนาเทคโนโลยี และบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 
๒.๓)  การจัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบายและการ 

บริหารงาน 
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๒.๔)  ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ 
๓)  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๓.๑)  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๔)  ด้านการศึกษา 

๔.๑)  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนในชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๕)  ด้านการเกษตรกรรม 

๕.๑)  ส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มศักยภาพด้านการเกษตร 
๖)  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

๖.๑)  ส่งเสริมสนับสนุนการก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลมูลฝอย 
๖.๒)  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา  

ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ HIV. 
๖.๓)  ส่งเสริมสนับสนุนและดูแลด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน 
๖.๔)  ส่งเสริมเพิ่มความรู้ ป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
๖.๕)  ส่งเสริมสนับสนุนการออกก าลังกายของประชาชน 
๖.๖)  ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์สุขภาพชุมชนและ อสม. 
 

๗)  ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
๗.๑)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนจัดกิจกรรมทางศาสนาและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม 
๗.๒)  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสิ่งทอและผ้าไหม 
 

 ๒.๓  เป้าประสงค์ 
๑)  การพัฒนาและบ ารุงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ให้มีความสะดวก มั่นคง แข็งแรง 
๒) การพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพ มีความรู้ มีรายไดเ้พียงพอ สามารถพ่ึงตนเองได ้
๓)  การพัฒนาเพื่อมุ่งเน้นการบรหิารจัดการแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วม 
๔)  การพัฒนาสังคม หมู่บ้าน ให้เข้มแข็งและปลอดภัย 
๕)  การพัฒนาการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นใหเ้ด็ก เยาวชนและประชาชนท่ัวไปมีคณุภาพสูงขึ้น 
๖)  การพัฒนาด้านการเกษตร เพื่อมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ 
๗)  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม การก าจัดขยะ สิ่งปฏิกลูมลูฝอย และเพิ่มพ้ืนท่ีป่าสเีขียว 
๘) การพัฒนาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนท่ัวไปให้มีสุขภาพร่างการแข็งแรง และไดร้ับสิทธิประโยชน์ที่พึง
ได้อย่างทั่วถึง 
๙)  การพัฒนาเป็นหมู่บา้นและต าบลสีขาว ปลอดภัยจากยาเสพตดิ 
๑๐)  การพัฒนาเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๑๑)  การพัฒนาโบราณสถานและโบราณวัตถุให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีผู้คนให้ความสนใจ 
 ๒.๔  ตัวชี้วัด 

๑)  มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน ถนน รางระบายน้ า แหล่งน้ า ประปา  ไฟฟ้า  เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนไดร้้อยละ  ๘๐  
๒) ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น  และพึ่งตนเองไดม้ากขึ้น ร้อยละ ๑๐ 
๓)  ประชาชนในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบล 
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๔)  ประชาชนมีความรู้ในการพัฒนาการแปรรูปผลผลิต ผลติภณัฑ์ในท้องถิ่น เพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๕ 
๕)  หมู่บ้านในองค์การบริหารส่วนต าบลมคีวามปลอดภัย สงบสุข และน่าอยู่ ร้อยละ  ๘๐   
๖)  เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการศึกษา และเพิ่มพูนความรู้ในด้านต่างๆ เพิ่มมากข้ึนร้อยละ ๕๐ 
๗)  ประชาชนมีความรู้ด้านการเกษตรมากขึ้นและพึ่งตนเองได้มากข้ึน  ร้อยละ ๑๐ 
๘)  ประชาชนมีจิตส านึกในการรักษาสภาพแวดล้อม  ด้านสุขภาพ การคัดแยกขยะ   เพิ่มมากข้ึน 
ร้อยละ ๒๐  
๙)  ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีส่วนรว่มในการอนุรักษ์ เผยแพร่ รักษาซึง่ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวฒันธรรมท้องถิ่นอันดีงามยังคง
อยู ่
๑๐)  ประชาชนต าบลตะคุ ร้อยละ ๒๐ มีส่วนร่วมในการ เผยแพร่ ประชาสมัพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่อยู่ใน
พื้นที่ให้คนท่ัวไปทราบข้อมูล 
 ๒.๕  ค่าเป้าหมาย 

๑)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว  
๒)  ด้านการรับรู้ รับทราบข้อมูลข่าวสาร กว้างขวางและทั่วถึง 
๓)  การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
๔)  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมีความปลอดภัยสูง  
๕)  เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและการพัฒนาด้านการศึกษา อย่างทั่วถึง 
๖)  ด้านการเกษตรได้รับการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้  
๗)  ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด 
๘)  ประชาชนมีอาชีพเสรมิ มีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ ครอบครัวอบอุ่น   
๙)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เปน็พิษท าให้หมู่บ้านน่าอยู่  
๑๐)ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษา เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
๑๑)โบราณสถาน โบราณวัตถุ ได้รับการบูรณะและพัฒนาส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว  

๒.๖  กลยุทธ์ 

๑)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของประชาชน  
ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างท่ัวถึง 

๒)  พัฒนาระบบประปา  แหล่งน้ า  ขุดลอกคูคลอง ห้วย เพื่อเก็บกักน้ าส าหรับการอุปโภค บริโภค  และการเกษตร รวมทั้ง
วางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 

๓)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  สนับสนุนบุ คลากรในสังกัดให้
ได้รับการศึกษา อบรม เพิ่มพูนความรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๔)  ส่งเสริมหมู่บา้นให้เข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิต คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ของเด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ ผู้พิการ ผูด้้อยโอกาส และ
ประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความ สามารถของแรงงานในท้องถิ่น 

๕)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดหรือกระจกมองตามทางแยกทางโค้งต่างๆ ในเขตหมู่บ้านและจุดที่ส าคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

๖)  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและ
ศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
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๗)  พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพ ลดต้นทุน  เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมสนับสนุนการถนอม
และแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพิ่มช่องทางตลาด 

๘)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มี
สุขภาพแข็งแรง  

๙)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
๑๐)  พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เพิ่มป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
๑๑)  พัฒนาฟื้นฟูโบราณสถาน โบราณวัตถุในพื้นที่   ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและ

เชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

๑)  การพัฒนาหมู่บ้าน ต าบล โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่จ าเป็นเพื่อ
รองรับการขยายตัวของหมู่บ้านและเศรษฐกิจ  
๒)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
๓)  การพัฒนาหมู่บ้าน พัฒนาศักยภาพคน ความเข้มแข็งในการพึ่งตนเองได้ เป็นหมู่บ้านน่าอยู่ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๔)  การพัฒนาระบบการศึกษาท่ีกว้างขวางเพิ่มขึ้น 
๕)  การพัฒนาด้านการเกษตรให้ท าการเกษตรแบบหลากหลาย มีการปลูกพืชทดแทน เกษตรกรสามารถพ่ึงตนเองได้แบบยั่งยืน  
๖)  ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อม  
๗) อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น โบราณวัตถุ โบราณสถาน ให้คงอยู่และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
สืบไป  
 ๒.๘ แผนงาน 

  ๑) แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
  ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน   
  ๓) แผนงานการศึกษา        

๔) แผนงานสาธารณสุข    
  ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  ๖) แผนงานเคหะและชุมชน 
  ๗) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  ๘) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ     
  ๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  ๑๐) แผนงานการเกษตร 
  ๑๑) แผนงานงบกลาง 
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๒.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปขีองเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

   

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๑)  จุดแข็ง (S : Strength) 
-    ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการ 

พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
- หมู่บ้านเข้มแขง็ได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 
- มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวก  เนื่องจากมีถนนทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข  ๒๒๓๘  ซึ่งเป็นถนนลาดยางในเขตพื้นท่ีต าบล  
- ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
- ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่  

ข้าว  อ้อยและมัน เลี้ยงสัตว์  ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล    

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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- มีโรงเรียนสังกัด สพฐ.  ๘  โรงเรียน  สอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึง 
ระดับมัธยมศึกษา   

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๒  แห่ง  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะคุ 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเขตพื้นท่ีต าบล ๒ แห่ง  
- สายตรวจชุมชน  ๒ แห่ง 
- มีการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับส่วนราชการในพื้นที่ 
- มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
- มีโรงงานอุตสาหกรรมและประกอบธุรกิจ ในเขตพื้นท่ีต าบล   
- มีหมู่บ้าน จ านวน ๒๑ หมู่บ้าน  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตะคุ    

ผู้น าหมู่บ้านให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
- มีระบบประปา จ านวน ๓  แห่ง ท าให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี  
- องค์การบริหารส่วนต าบลตะคุ  มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการ 

สาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
- มีประเพณีบุญบั้งไฟออกพรรษา , งานนมัสการพระธาตุ ท่ีสืบสานวัฒนธรรม 

ประเพณีที่โดดเด่นของชุมชนและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
- มีวัด   ๕  แห่ง     

๒)  จุดอ่อน (W : Weakness) 
    -   คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมืองและต่างประเทศ 
 -   ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่าง 

เดียวท าให้ขาดรายได้ 
 -   ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูป 

ของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง 
 -  ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภคและเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ   

แหล่งน้ าที่ส าคัญคือการขอรับน้ าจากเขื่อนล าส าลาย ซึ่งมีระยะทางที่ไกลการน าน้ าเข้าสระเพื่อกักเก็บจึงต้องใช้ระยะเวลาหลายวัน และ
ค่อนข้างล าบาก 

 -    ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอก 
ฤดูกาล 

๓)  โอกาส (O : Opportunity) 
    -   จังหวัดนคราชสีมา  สามารถสนับสนุนงบประมาณให้เทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม ที่มีแผนงาน/โครงการ

ตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด                                   
    -   ต าบลตะคุมีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการ 

ลงทุนทางเศรษฐกิจ 
    -   ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี การปฏิรูป ระบบราชการท าให้พนักงาน

เกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
    -   รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
    -   ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพิ่มขึ้นเพ่ือให้เพียงพอในการบริหารจัดการ 

ท้องถิ่น 
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๔)  ข้อจ ากัด (T : Threat) 
    -  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลตะคุ  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  มีงบประมาณจ ากัด

เมื่อเทียบกับภารกิจหน้าท่ีต่างๆ  ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายอื่น  ตามภารกิจ
ถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

    -  งบประมาณที่ได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
   -  กฎหมายและระเบียบตา่งๆ ในการปฏิบัติงานท าให้ขาดความคลอ่งตัวในการบริหารงาน 
    -  การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ท าให้การปฏิบัติงาน เกิดความลา่ช้าไม่เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว ้
    -  การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไมส่ามารถด าเนินการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนได้  ต้องอาศัยความเสยีสละของประชาชนและ หมู่บา้นเทา่นั้น  ซึ่งบางครั้งก็ท าได้ยากมาก 
   ๖)  การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะคุ  ได้ด าเนินการวิเคราะหส์ภาวการณแ์ละศักยภาพ เพื่อช้ีให้เห็นถึงศักยภาพ  ปัญหา
และความต้องการของประชาชน  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้    

(๑)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจดัท าแผนพัฒนา 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สามารถจ าแนกได้ดังนี ้

๑) มีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลตะคุ  ที่เป็นถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ ๖๐ เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปญัหาคือ องค์การบริหารส่วนต าบลตะคุไมส่ามารถด าเนินการได้เนื่องจากมีพื้นท่ี
รับผิดชอบกว้าง มีถนนสายรองในเขตหมู่บ้าน เขตต าบลหลายสาย  และงบประมาณที่จดัเก็บได้เองไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ  
ส่วนงบประมาณทีไ่ด้รับการอุดหนนุจากรัฐบาลกไ็มเ่พียงพอต่อการบริหารงานในครอบคลุมได้ทุกดา้น  แก้ปัญหาคือ  ประสานความ
ร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อท่ีจะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การ
บริหารส่วนต าบลตะคุ  กไ็ดต้ั้งงบประมาณให้ด าเนินการในแตล่ะหมู่บา้นในทุกๆปีอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าอยู่แล้ว  ซึ่งได้
ประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนไดร้ับทราบถึงเหตุผลเพื่อท่ีจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหา  

๒) การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์   
ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ีได้ทั้งหมด  เนื่องจากมีข้อจ ากัดในเรื่องของ
งบประมาณเป็นหลัก  องค์การบริหารส่วนต าบลตะคุจึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน  การแก้ปัญหาคือ  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตะคไุดต้ั้งงบประมาณในการด าเนินการตดิตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนสายหลักของต าบลอย่างต่อเนื่องทุกปี และจะขยาย
เพิ่มขึ้นในครอบคลมุทุกพ้ืนท่ีในเขตต าบลต่อไป  

๓) แหล่งน้ า และการประปา  องค์การบริหารส่วนต าบลตะคุ  มีกิจการประปา 
จ านวน  ๒  แห่ง   สามารถใหบ้ริการได้ครอบคลุม ๑๒ หมู่บ้าน และรับกิจการประปาของหมู่บ้านท่ีไม่สามารถบริหารจัดการได ้
จ านวน ๑ แห่ง คือบ้านหนองตาด  ปัญหาคือ    ในปัจจุบันยังมีหมูบ่้านท่ีขาดแคลนและมีปญัหาเรื่องแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค 
จ านวน ๓ หมู่บ้าน ท่ีได้รับความเดือดร้อนทุกปี คือ บ้านหนองนมนาง หมู่ที่ ๘ บ้านดอนล าไย หมู่ที่ ๒๐ บ้านหนองเรือ หมู่ที่ ๑๔  ซึ่ง
มีการผลิตน้ าประปาใช้เองในหมู่บ้าน แต่ปัญหาก็คือไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อให้สามารถผลิตน้ าใช้ไดต้ลอดทั้งปี เมื่อถึงฤดูแล้งน้ าจะ
แห้งและไม่มีแหล่งน าส ารอง  มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ าประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ า 
และไม่มีแหล่งน้ าดิบในการผลิตประปาต้องขอใช้จากพ้ืนท่ีอื่น   ประปาขององค์การบริหารส่วนต าบล ยังไมส่ามารถที่จะผลิตเป็น
น้ าประปาส าหรบับริโภคได้  ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการด าเนินการ   
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๔) ด้านที่อยู่อาศัยและการอุปโภคบรโิภค  จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า   
ประชากรในพ้ืนท่ีมีที่อยู่อาศัยที่มัน่คง บ้านเรือนส่วนมากมีความเปน็ระเบียบเรียบร้อย  มีมลพิษเรื่องกลิ่นบ้าง เนื่องจากมีฟาร์มเลี้ยง
ไก่ และฟาร์มเลี้ยงสุกร อยู่ในเขตพื้นที่ต าบล ซึ่งบางครั้งจะมีกลิ่นเหม็นมาถึงหมู่บ้าน การแก้ไขได้ออกตรวจสอบพ้ืนท่ีฟารม์และแจ้ง
ให้ผู้ประกอบการทราบถึงปัญหาและให้ด าเนินการแกไ้ขเป็นการด่วน 
(๒)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ท าการเกษตร ร้อยละ  ๗๐ เช่น ข้าว  
อ้อย  มันส าปะหลัง  ตามล าดับ  รายได้ส่วนมากมาจากการท าการเกษตร  และมีรายได้จากสัตว์เลี้ยงไม่มาก  คนอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีมี
อาชีพและรายได้ ผู้สูงอายุ  ๖๐  ปีขึ้นไป  ร้อยละ  ๙๐  มีอาชีพและมี  ประชากรบางส่วนมีรายได้จากการรับจ้างท้ังในพื้นที่และนอก
พื้นที่  ปัญหาก็คือ รายได้เฉลี่ยต่ ากว่าคนละ  ๓๐,๐๐๐  ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีการเก็บออม สาเหตุเป็นเพราะว่าราคาผลผลิตทาง
การเกษตรต่ าค่าครองชีพสูง  มีเงินแต่ซื้อของได้น้อยลง  ประชากรมีพื้นที่ในการทางเกษตรบางส่วนในท่ีที่มีน้ าท่วมเป็นประจ า หรือ 
บางพื้นที่ภาวะฝนท้ิงช่วง มีพ้ืนท่ีในการท าการเกษตรน้อย การขยายตัวของบ้านเรือนเพิ่มขึ้นมาก เริ่มเกิดเป็นหมู่บ้านแออัดและส่งผล
กระทบกับสภาวะแวดล้อม  เช่น ปริมาณการปล่อยน้ าเสียจากครัวเรือนลงสู้รางระบายน้ ามีมากขึ้น  ประชาชนยังขาดความรู้ในการ
สร้างอาชีพเสริม  การแก้ไขปัญหาโดยจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ  เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
อุดหนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน  แต่การพัฒนาด้านนี้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร  เนื่องจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ยังขาดความรู้ด้านการ
บริหารจัดการและความรู้ด้านการตลาด   

  (๓)  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   
      ด้านแรงงาน  จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มอีายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก าลัง 

แรงงาน โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายรุะหว่าง  ๒๕ – ๖๐ ปี และบางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนท่ี  ปัญหาที่
พบคือ  ในเขตพื้นท่ีมีการจ้างแรงงานน้อย เนื่องจากส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยจะใช้แรงงานในครอบครัวเป็นหลัก 
เนื่องจากประสบปัญหาด้านแหล่งน้ าในการประกอบอาชีพ และฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ท าใหผ้ลผลติทางการเกษตรมีน้อย ไม่เพียง
พอที่จะสามารถจ้างแรงงานได้   

ด้านสุขภาพและสาธารณสุข  จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที ่
ดี  มีการคดักรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคทีม่ักเกิดแกป่ระชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก ่โรคความดัน เบาหวาน  โรค
เอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารบัการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่
ยอมไปคดักรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี   
การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จดักิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็น
ความส าคญัในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความรว่มมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจ าทุกปี  ส าหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลีย้งดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐาน บาง
ครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลกัษณะ  การใช้ยาเพื่อบ าบัดอาการเจ็บป่วยท่ีไม่เหมาะสม  การออกก าลังกายยังไมส่ม่ าเสมอ  และ
ประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ   

ด้านการศึกษา  เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตพื้นท่ีต าบลตะคุ  ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี  
และได้เรียนต่อในระดับช้ันมัธยมศกึษา หรือเทียบเท่า  

ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่  จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา 
พุทธ  ประชาชนให้ความร่วมมือกนัท ากิจกรรมสาธารณะต่างๆ  ผู้สงูอายุ  ผู้พิการได้รับการดูแล  ปญัหาคือ ประชากรในครัวเรือนมี
การดื่มสุรา สูบบุหรี่ รวมทั้งที่เป็นครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุ่น   
     ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  จากการส ารวจข้อมลูพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรอืนมีการป้องกันอุบัติภัย
อย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน องค์การบริหารสว่นต าบลตะคุ ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีและงบประมาณที่มี
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อยู่อย่างจ ากัด  ติดตั้งกระจกบริเวณทางร่วมทางแยก ตั้งจุดตรวจ จดุสกัด จดุบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออ านวย
ความสะดวกให้กับประชาชน   
     ด้านยาเสพติด ปัญหายาเสพตดิในพ้ืนท่ีต าบล  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรปักธงชัยได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วน
ต าบลทราบนั้นพบว่ามีผู้ทีต่ิดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนท่ีอื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผูค้้า เหตผุลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความ
ร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแกไ้ขปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การ
ฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าท่ี  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลกไ็ด้ให้ความร่วมมือ
มาโดยตลอด   
(๔)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลส่วนมากเป็นพ้ืนท่ีส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถาน 

ประกอบการ  ตามล าดับ    ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศท่ีไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เกิดภาวะแห้งแล้ง 
ฝนไม่ตกต้องตามฤดูการ  ไม่มีน้ าใต้ดิน ท าให้ไม่สามารถที่จะน าน้ าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้ าดิบจาก
แหล่งอื่น  และน้ าฝน  น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ า
ส าหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น  เพราะแหล่งน้ าที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน และยังเป็นแหล่งน้ าขนาดเล็ก ตื้นเขิน ต้องได้รับการ
ปรับปรุงพัฒนา ซึ่งต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อจ านวนครัวเรือนเพิ่มขึ้นขยะก็มากขึ้น  การแก้ไขปัญหา 
องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดท าโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการ
จัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่  โครงการปลูกป่าชุมชน  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นต าบลน่า
อยู ่ 

(๕)  ด้านการเมือง – การบริหาร 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะคุ  มีหมู่บ้าน จ านวน ๒๑ หมู่บ้าน  มีสมาชิกสภาฯ หมู่บ้านละ ๒ คน รวม  ๔๒  คน ซึ่งในปัจจุบันมี
จ านวนสมาชิกสภาฯ ท้ังสิ้น ๔๐ คน เนื่องจากมีการลาออกเพื่อไปประกอบอาชีพส่วนตัว จ านวน ๒ คน  ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
เสนอปัญหา ความต้องการ การเสนอแนะ และเป็นกรรมการคณะต่างๆ ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี มีการการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง  ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นองค์การ
บริหารส่วนต าบลได้พยายามแก้ไข  โดยเฉพาะข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในเขตต าบล   น า
ปัญหาความต้องการจากหมู่บ้านมาจดัท าในรูปแบบของโครงการเพื่อน าเข้าบรรจใุนแผนพัฒนาท้องถิ่น  จากผลการประชุมประชาคม
ทุกครั้ง มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย   ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถ
ด าเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา  นอกจากนี ้ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงานด้านต่างๆ  ให้กับ คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  อสม. ตัวแทน
เกษตรกร และประชาชนทั่วไป  เพื่อน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาต าบลให้เจริญเท่าเทียมกับที่อื่นๆ  และองค์การ
บริหารส่วนต าบลยังมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้อง
ระงับไว้เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  มีอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในด้านบริการ 

 ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
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ดาน/ยุทธศาสตร์ สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พ้ืนฐาน 

๑) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสญัจรไป
มาเพิ่มมากขึ้นและ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลไมส่ามารถ
ด าเนินการไดเ้นื่องจากมี
ข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณ   

- เส้นทางคมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐาน 

- เส้นทางคมนาคม
ในเขตพืน้ท่ีต าบล 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
 

 ๒) จ านวนครัวเรือนมาก
ขึ้นระบบระบายน้ ายังไม่
เพียงพอ ไม่มีแหล่ง
ระบายน้ าทีไ่หลมาจาก
รางระบายน้ าในหมู่บ้าน 

- ราง/ท่อระบายน้ า ท่ีได้
มาตรฐานการระบายน้ า
ได ้
- แหล่งปล่อยน้ าทิ้ง 

- พืน้ท่ีในเขตต าบล - มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก ไม่อุดตัน – 
แหล่งบ าบัดน้ าเสีย 

 ๓) ขาดแคลนแหล่งน้ า
ในการเกษตรและการ
ผลิตน้ าประปาส าหรับ
อุปโภค-บริโภคที่
พอเพียงและได้
มาตรฐาน 

- แหล่งกักเก็บน้ าเพื่อ
การเกษตรและผลิต
น้ าประปา 
-น้ าประปาท่ีได้
มาตรฐาน สะอาดเพื่อ
อุปโภค-บริโภคอย่าง
ทั่วถึงแลเพียงพอตลอด
ทั้งป ี

- พื้นที่ในเขตต าบล - มีแหล่งน้ าเพื่อท า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอตลอดทั้งป ี
- มีน้ าประปาใช้
อย่างพอเพียง ตลอด
ทั้งปี และมี
น้ าประปาท่ีมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

 ๔) ไฟฟ้าส่องสว่างทาง
และที่สาธารณะยังไม่
สามารถด าเนินการ
ครอบคลมุพื้นท่ีได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟ้าส่องสว่าง  - ถนนสายหลักและ
ถนนในหมู่บ้าน ใน
เขตพื้นท่ีต าบล 

- ไฟฟ้าส่องสว่าง
ตลอดแนวถนน 
เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
และป้องกันการเกดิ
อุบัติเหตุและ
อาชญากรรมใน
พื้นที่ต าบล 
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 ๒) การส่งเสรมิหรือการ
รวมกลุม่เพื่อจัดตั้งกลุ่ม
อาชีพ ยังขาดความ
เข้มแข็ง 
๓) การบริหารราชการ 
การพัฒนา ด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และใน
ด้านอื่นๆ ประชาชนยัง
ขาดความรู้ ความเข้าใจ 
และไม่ค่อยให้ความ
ร่วมมือเท่าท่ีควร 

มีความคลาดเคลื่อนและ
ชัดเจนท าให้เกิดปญัหา
การเข้าใจผดิในหลายๆ
เรื่อง 
- การรวมกลุม่เพื่อฝึก
อาชีพหรือส่งเสรมิอาชีพ
ให้กับประชาชนเพื่อ
เสรมิสร้างรายได้ ยังไม่
สามารถด าเนินการให้
เข้มแข็งได้ ประชาชน
รวมตัวกันได้น้อยและ
ขาดการต่อเนื่องในการ
ด าเนนิการ 
- การขาดจิตส านึกของ
ประชาชนท่ีจะปฏิบตัิ
ตามแนวนโยบายเพื่อ
การแก้ไขปัญหา ท าให้
การบริหารราชการไม่
บรรลตุามวตัถุประสงค์
เท่าที่ควร 

 - ฝีกอบรมและปรับ
ทัศนคติในการ
รวมกลุม่เพื่อจัดตั้ง
กลุ่มอาชีพให้
เข้มแข็ง และ
สามารถด าเนินการ
ได้จริงอย่างต่อเนื่อง
และเข้มแข็ง 
-  สร้างจิตส านึก
ให้กับประชาชนเพื่อ
ร่วมกันแก้ไขปญํหา
ไม่เห็นแก่ประโยขน์
ส่วนตัว  

๔) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิม่มากข้ึนท า
ให้เกิดการขยายตัวของ
อาคารบ้านเรือนท าให้
เกิดเป็นหมู่บ้านแออัด  
ในบางหมู่บ้าน 

- ประชากร - พื้นที่ในเขตต าบล - ควบคุมการก้อ
สร้างอาคาร
บ้านเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพื่อไม่
เกิดปัญหาจากการ
ก่อสร้างอาคาร 

๓. ด้านการรักษา
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

๑) การจราจรบนถนนมี
เพิ่มมากข้ึนอาจท าให้
เกิดอุบัติเหตุขึ้นได ้

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุมการ 
จราจร เช่น ตดิตั้ง
สัญญาณไฟระพริบ

๒. ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี
 

๑) การเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารระหว่างองค์การ
บริหารส่วนต าบลกับ
ประชาชนในเขตพื้นท่ี
ต าบลยังไม่ทั่วถึง  
 

- ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือน
หรือรับทราบข้อมลู
ข่าวสารตา่งๆ ไม่
ครบถ้วน ท าให้การ
สื่อสารต่อๆไปไม่ถูกต้อง  
 

- ประชาชนในเขต
พื้นที่ต าบล 

- เครื่องมือสื่อสาร 
เสียงตามสายจาก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลถึงทุกหมู่บ้าน
ในเขตพื้นท่ีต าบล 
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เตือนให้ระมัดระวัง 
 ๒) มีการท าลายและลัก

ขโมยทรัพยส์ินของ
ประชาชนและราชการ 
 

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชนละ
ส่วนราชการ เช่น 
การติดตั้งกล้องวงจร
ปิด   

๔. ด้านการศึกษา 
 

๑) การศึกษาสื่อการ
เรียนการสอนด้าน
เทคโนโลยีที่ทันสมยัยัง
ไม่พอเพียง  และไม่
ทั่วถึง   
๒) โอกาสทางการศึกษา 
เนื่องจากงบประมาณใน
การศึกษาส าหรับบาง 
ครัวเรือนท่ีมรีายได้น้อย 

- โรงเรียนในเขตพื้นท่ี
ต าบล  
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 

- เด็กนักเรียนในเขต
พื้นที่ต าบล 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนและเทคโนลยีที่
ทันสมัย และ
พอเพียง   
- เด็กนักเรียนมี
โอกาสได้รับ
การศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น มีงบประมาณ
ในการศึกษาเล่า
เรียน 

๕. ด้าน
การเกษตร 

๑) การท าการเกษตร
เป็นการด าเนินการตาม
ฤดูการเท่าน้ัน 
๒) ผลผลติทางการ 
เกษตรราคาตกต่ า
ระยะทางในการขนส่ง
ผลผลติห่างไกลจาก
แหล่งรับซื้อ 
 
 
 

- แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรมีไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของ
ประชาชน 
- หากฝนไมต่กต้องตาม
ฤดูการ เกษตรกรไม่
สามารถประกอบอาชีพ
ได้ ไม่มีรายงาน ไมม่ี
อาชีพเสริม 

- เกษตรกรในเขต
พื้นที่ต าบล 

- มีแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรที่
เพียงพอ 
- มีการส่งเสริมการ
ท าเกษตรด้านอื่นๆ 
นอกเหนือจากการ
ท านา ปลูกข้าว 
- ราคาผลผลิตทาง
การเกษตรสูงขึ้น 
- แหล่งรับซื้อ
ผลผลติเพิ่มขึ้น 

๖. ด้านการ
สาธารณสุข 

๑) มีการระบาดของโรค
ไข้หวัดสายพันธ์ใหม ่
 โรคระบาด โรคตดิต่อ 
๒) ประชาชนในพ้ืนท่ี
ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง
แนวโน้มที่เพิ่มขึ้น เช่น 
เบาหวาน  ความดัน 
๓) ปริมาณขยะและน้ า

- ด้านสาธารณสุข - ในเขตพื้นท่ีต าบล 
- ประชาชนกลุ่มเสี่ย
และผูป้่วย 
- ประชาชนท่ีมีอายุ 
๓๕ ปีขึ้นไป 

- ในพื้นที่ไม่มีการ
ระบาดของโรค
ไข้หวัดสายพันธ์ใหม่  
โรคระบาด  
โรคตดิต่อ 
- ไม่มีจ านวนผู้ป่วย
เรื้อรังเพิ่มขึ้น 
- ปริมาณขยะและ
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เสียเพิม่มากข้ึน 
๕) ประชาชนกรอายุ
ตั้งแต่ ๓๕ ขึ้นไป  ไมไ่ด้
ตรวจสุขภาพประจ าปี 
จ านวน  ๒๙๑ คน 

น้ าเสียถูกก าจดัด้วย
วีการที่ถูกต้อง 
- ผู้ที่มีอายุ ๓๕ ปีขึ้น
ไปได้รับการตรวจ
สุขภาพทุกคน 

๗. ด้านการ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณีและกีฬา 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพณี 
โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ยังคงอยู่ ไม่
ถูกลืมเลือน 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพณี และ
โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ไมไ่ดร้ับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
ทั่วถึง 

- แหล่งท่องเที่ยว 
โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ 
ประเพณีท้องถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรม ใน
เขตพื้นท่ีต าบล 

- โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ได้รับ
การบูรณะและ
พัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว  
- ประเพณี
วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นได้รับการ
ปลุกฝังและสืบทอด
ให้คนรุ่นใหม่สืบ
ต่อไป 
- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้าน 
เพื่อเป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ไม่
ถูกลืมและคงอยู่
สืบไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

                              แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก  
 

ส่วนที่  4 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 

4.1  แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ด้านเคหะและชุมชน 1.ก่อสร้างและปรับปรุงถนน  
สะพาน  ท่อระบายน้ า 
2.ก่อสร้าง/ขุดลอกอ่างเก็บน้ า ล า
ห้วย  บึง  สระฯลฯ 
3.ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า  ไฟฟ้า
สาธารณะ  ประปา  บ่อบาดาลและ
โทรศัพท ์
4.ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์และ
เสียงตามสาย 

กองช่าง อบต.    
วะตะแบก 

 

2. ด้านการพัฒนาคน  
สังคม  และคณุภาพ
ชีวิต 

ด้านบริหารงานท่ัวไป 
ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 
ด้านสังคมสงเคราะห ์
ด้านสรา้งความเข้มแข็ง.
ของชุมชน 
ด้านการรักษาความสงบ
ภายใน  

1.การพัฒนาและการส่งเสรมิด้าน
การศึกษา 
2.การพัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุข 
3.การพัฒนาและส่งเสริมดา้น
สวัสดิการชุมชนสังคมและการรักษา
ความสงบ การสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชนการส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่น
ร่วมในการพัฒนาการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
4.การพัฒนาและส่งเสริมดา้นกีฬา
และนันทนาการ/การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  การเฝ้าระวัง
การแพร่ระบาดของยาเสพติด 
5.การจัดท าโครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัยากจน ผู้ด้อยโอกาสผู้
พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ในเขต อบต.        
วะตะแบก 
6.เพิ่มช่องทางและสร้างโอกาสการ
เรียนรู้ให้กับประชาชน 
7.การเตรียมความพร้อมรับมือกับภัย
ทางธรรมชาติ/แผนงกการเตรยีมการ
ป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัย  

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองการศึกษา 
กองช่าง 
กองสวัสดิการสังคม 
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3. ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ด้านบริหารงานท่ัวไป 
ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 
ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านการเกษตร 

1.การส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ และ
แก้ไขปัญหาความยากจน 
2.การสนับสนุนโครงการตามแนว
พระราชด าริ  “เศรษฐกิจพอเพียง” 
ภาคการเกษตรแบบพอเพียง 

ส านักงานปลัด 
กองสวัสดิการสังคม 
กองช่าง 

4. ด้านการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟู  ศาสนา  
ประเพณี  
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ด้านบริหารงานท่ัวไป 
ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านการบริการชุมชน
และสังคม 

1.การสนับสนุนและส่งเสริมการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
2.สร้างจิตส านึกให้ประชาชนหันมา
ให้ความส าคัญกับประเพณี และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

กองการศึกษา 
ส านักปลดั 
กองสวัสดิการสังคม 
กองการศึกษา 

5. ดา้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพได้
มาตรฐานและความ
ปลอดภัย  

ด้านการเศรษฐกิจ 
ด้านบริหารงานท่ัวไป 
ด้านบริการชุมชนสังคม 
ด้านเคหะและชุมชน 

 1.การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน/การฟื้นฟูและ
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ระบบ
นิเวศวิทยา 
2.การบริหารจัดการและรณรงค์
ก าจัดขยะมลูฝอย 
3.การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว
และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพือ่
สนับสนุนการท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐานและปลอดภัย การจดัการ
ระบบสาธารณูปโภค  ระบบผังเมอืง 

กองการศึกษา 
กองช่าง 

6 การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

ด้านบริหารงานท่ัวไป 
  

1.การพัฒนาคุณภาพและการ
ให้บริการแก่ประชาชน 
2.การพัฒนาประสิทธิภาพในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้
ความสามารถ 
3.การสรา้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่
ทันสมัยและสามารถตรวจสอบได ้
4.การพัฒนาการส่งเสรมิให้มีการ
จัดท าแผนพัฒนาอย่างประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
กองช่าง 
กองคลัง 
กองคลัง 
กองการศึกษา 

 
รวม 

 
6  ยุทธศาสตร ์ 

 
6  ด้าน 

 
              22   แผนงาน 

 
1 ส านัก / 4 กอง 
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6. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี   

   6.1 แผนงานการพัฒนาคุณภาพและการให้บริการแกป่ระชาชน   

 ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

             
เป้าหมาย             
(ผลผลิตของ
โครงการ)                             

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ หน่วยงานที ่

2561 
(บาท) 

2562   
(บาท) 

2563   
(บาท) 

2564      
(บาท) 

 (KPI) 
 

ด าเนินการ 
1 โครงการ 

อบต.
เคลื่อนที่/
สัญจร 

เพื่อให้การ
บริหารงาน
ด าเนินงานเป็นไป
ด้วยความ
เรียบร้อยและมี
ประสิทธิผล 

ให้บริการ
สาธารณะกบั
ประชาชน     
ให้ครบถ้วน 
ครอบคลุม 
รวดเร็ว 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
80 ของ
ประชาช
นที่ได้รับ
ประโยช

น์ 

ประชาชนได้รับ
ความ 

ทุกส่วน
ราชการ 

  - ออก
ให้บริการ
จัดเก็บภาษ ี

        สะดวกในการรับ
บริการด้านต่าง ๆ  

  
  - ออก

ให้บริการ
ตรวจสุขภาพ 

        บริการ 

  
  - ออก

ให้บริการด้าน
การศึกษา 

            

  
  - ออก

ให้บริการด้าน
การประกอบ 

            

  
  อาชีพ             

  
  - ออก

ให้บริการจ่าย
เบี้ยยังชีพ 

            

  
  - ออก

ให้บริการฉีด
พ่นยุง 

            

  
  - ออก

ให้บริการฉีด
พ่น ไข้หวัดนก 

            

  
  - ออก

ให้บริการฉีด
วัคซีน 

                

  
  - ออก

ให้บริการด้าน
สาธารณะอื่นๆ   
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2 โครงการจัดท า
แผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพื่อให้การจัดเก็บ
ภาษี     เป็น
ระบบ 

จัดหา
โปรแกรมแผน
ที่ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาช
นได้รับ
ความ
สะดวก 
รวดเร็ว 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็วในการรับ
บริการ 

  ส านักงาน
ปลัด   สว่น

การคลัง ส่วน
โยธา 

3 จัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน 

เพื่อให้มีวัสดุ
ส านักงานส าหรับ
ใช้ในส านักงาน 

จัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน 

300,000 300,000 300,000 300,000 มีวัสดุ
ส านักงา
นใช้อย่าง
เพียงพอ 

มีวัสดุส านักงานใช้
อย่างเพียงพอ 

ทุกส่วน
ราชการ 

4 ก่อสร้างศูนย์
อปพร.ประจ า 
อบต.และป้อม
ยาม 

เพื่อให้มีศูนย์อป
พร.ประจ าอบต.
และป้อมยาม 

 รายละเอยีด
ตามแบบ ที ่
อบต.วะ
ตะแบก
ก าหนด 

300,000 300,000 300,000 300,000 มีวัสดุ
ส านักงา
นใช้อย่าง
เพียงพอ 

มีวัสดุส านักงานใช้
อย่างเพียงพอ 

ทุกส่วน
ราชการ 
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 ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

             
เป้าหมาย             
(ผลผลิตของ
โครงการ)                             

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ หน่วยงานที ่

   2561 
(บาท) 

   2562   
(บาท) 

   2563   
(บาท) 

    2564      
(บาท) 

 (KPI) 
 

ด าเนินการ 
4 ติดต้ังเหล็กดัด

ส านักงาน
,ศพด/
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ อบต.วะ
ตะแบกและ
ศพด. 

เพื่อป้องกันความ
ปลอดภัยใน
ทรัพย์สินทาง
ราชการ 

ติดต้ังเหล็กดัด
ส านักงาน 
บริเวณ
หน้าต่าง ทุก
ส่วนใน
ส านักงาน 

200,000 200,000 200,000 200,000 เพื่อ
ป้องกัน
ความ
ปลอดภัย
ใน
ทรัพย์สิน 

เพื่อป้องกันความ
ปลอดภัย    ใน
ทรัพย์สินทาง
ราชการ 

กองช่าง 

5 ปรับปรุงต่อ
เติม/ซ่อมแซม 
อาคาร
หอประชุม/
อาคาร
ส านักงาน/
ศพด.   

เพื่อรองรับการ
บริการ ประชาชน
ให้สะดวกรวดเร็ว
มีความพึงพอใจ 

ปรับปรุงต่อ
เติม/ซ่อมแซม 
อาคาร
หอประชุม   

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาช
นได้รับ
การ
บริการ
สะดวก 
ในการรับ
บริการ 

ประชาชนได้รับ
การบริการสะดวก 
ในการรับบริการ 

กองช่าง 

6 โครงการ
จัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ต่าง ๆ
ครุภัณฑ์ เพื่อ
ใช้ในการ
บ ารุงรักษา
ทรัพย์สิน เช่น 
ค่าครุภัณฑ์
ส านักงาน 
ครุภัณฑ์ที่ดิน
และ
สิ่งก่อสร้าง 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุฯลฯ 
เป็นต้น  

เพื่อใช้ในงาน
ราชการ ซ่อมแซม
ทรัพย์สินที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ 
ฯลฯ เป็นต้น 

เพื่อซ่อมแซม
ทรัพย์สิน
ราชการให้มี
สภาพใช้งาน
ได้ 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาช
นร้อยละ 
80 ได้รับ
ประโยช
น์ 

เพื่อใช้ในงาน
ราชการ ซ่อมแซม
ทรัพย์สินที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ 
ฯลฯ เป็นต้น 

กองช่าง 

7 โครงการ
ค่าใช้จ่ายตาม
ข้อผูกพันต่าง 
ๆ ของ 
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลวะ
ตะแบก 

 เพื่อจ่ายตามขอ้
ผูกพันต่าง ๆ    
ขององค์การ
บริหารส่วน       
ต าบลวะตะแบก 

เพื่อใช้ในงาน
ราชการของ
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลวะ
ตะแบก 

700,000 700,000 700,000 700,000 ประชาช
นร้อยละ 
80 ได้รับ
ประโยช
น์ 

เพื่อใช้ในงาน
ราชการ 

 ส านักปลัด 
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8 โครงการ
ก่อสร้าง/
ปรับปรุง/
ซ่อมแซม 
อาคารห้อง
แถวพกัอาศัย
ข้าราชการ 
อบต.วะ
ตะแบก 

เพื่อให้บ้านพกัมี
สภาพพร้อมใช้
งานและมีความ
ปลอดภัย 

เพื่อให้
ข้าราชการ
ขององค์การ
บริหารส่วน
ต าบลวะ
ตะแบกได้มี
บ้านพักอาศัย 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ข้าราชกา
รของ 
อบต.วะ
ตะแบก 
มีบ้านพัก
อาศัย 

เพื่อใช้ในงาน
ราชการ 

 ส านักปลัด 

9 โครงการ
จัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

เพื่อใช้ในงาน
ราชการ   

เพื่อให้
ข้าราชการ
ขององค์การ
บริหารส่วน
ต าบลวะ
ตะแบกได้มี
บ้านพักอาศัย 

200,000 200,000 200,000 200,000 เพื่อมี
ครุภัณฑ์
ไฟฟ้า
และวิทยุ
ใช้ในงาน 

เพื่อใช้ในงาน
ราชการ 

 ส านักปลัด 
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 6.2   แผนงานการพัฒนาประสิทธภิาพในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถ 

 ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

             
เป้าหมาย             
(ผลผลิตของ
โครงการ)                             

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ หน่วยงานที ่

   2561 
(บาท) 

   2562   
(บาท) 

   2563   
(บาท) 

    2564      
(บาท) 

 (KPI) 
 

ด าเนินการ 
1 โครงการ

ฝึกอบรม
พัฒนา
บุคลากร 
สมาชิก 
ผู้บริหาร 
พนักงานเจ้าที่ 
เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพใน
การท างาน 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรให้มี
คุณภาพ 
ประสิทธิภาพการ
ท างาน 

สนับสนุนการ
ฝึกอบรม
พัฒนาทักษะ
ความรู้ 
ความสามารถ 

500,000 500,000 500,000 500,000 บุคลากร
มีความรู้
ความสา
มารถเพื่อ
พัฒนา
องค์กร 

บุคลากรมีความรู้
ความสามารถเพือ่
พัฒนาองค์กร 

 ส านักปลัด 

2 โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพคณะ
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา 
อบต. ผู้น า
พนักงานส่วน
ต าบลและ
ลูกจ้าง 

เพื่อน าความรู้ที่
ได้มาปรับใช้ให้
งานมีระบบมี
ประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้น 

จัดศึกษาดูงาน
นอกสถานที่
พนักงานส่วน
ต าบล/
ลูกจ้าง/คณะ
ผู้บริหาร/
สมาชิก อบต.
และผู้น า 

500,000 500,000 500,000 500,000 องค์กรมี
วิทยาการ
สมัยใหม่
และ
ปรับปรุง
ระบบ
การ
ท างานให้
ทันสมัย 

องค์กรมีวิทยาการ
สมัยใหม่และ
ปรับปรุงระบบการ
ท างานให้ทันสมัย 

 ส านักปลัด 

3 โครงการ
ส่งเสริม
การศึกษาของ
บุคลากร 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรให้มี
ความรู้และได้รับ
การศึกษาที่สูงขึ้น 

บุคลากรเข้า
รับการศึกษา
ในระดับ
ปริญญาตรี
และปริญญา
โท 

500,000 500,000 500,000 500,000 บุคลากร
มี
ศักยภาพ 
มีความรู้
และได้รับ
การศึกษ
าที่สูงขึ้น 

บุคลากรมี
ศักยภาพ มีความรู้
และได้รับ
การศึกษาที่สูงขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการ 

4 โครงการตรวจ
สุขภาพ
ประจ าป ี

เพื่อท าการตรวจ
สุขภาพใหก้ับ
พนักงานส่วน
ต าบล   

พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจา้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
การเข้า
รับการ
ตรวจ
สุขภาพ
ประจ าป ี

บุคลากรในองค์กร
ได้รับการตรวจ
สุขภาพเบื้องต้น 

ทุกส่วน
ราชการ 
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5 โครงการ
อบรม
จริยธรรม/
คุณธรรม  

เพื่อท าการอบรม
ให้พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจา้งได้มี
คุณธรรมประจ าใจ
ในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 

พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจา้ง 

200,000 200,000 200,000 200,000  จ านวน
ผู้เข้าร่วม
การเข้า
รับการ
ตรวจ
สุขภาพ
ประจ าป ี

บุคลากรในองค์กร
ได้รับการอบรมให้
มีคุณธรรม 
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการ 

ทุกส่วน
ราชการ 
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   6.3   แผนงานการมขี้อมูลขา่วสารที่ทันสมัยและสามารถตรวจสอบได้ 

 ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

             
เป้าหมาย             
(ผลผลิตของ
โครงการ)                             

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ หน่วยงานที ่

   2561 
(บาท) 

   2562   
(บาท) 

   2563   
(บาท) 

    2564      
(บาท) 

 (KPI) 
 

ด าเนินการ 
1 จัดตั้งศูนย์

ข้อมูลข่าวสาร 
เพื่อให้การ
สนับสนุนข้อมูล
ข่าวสารของต าบล
ให้หน่วยงาน
ราชการ  
ประชาชนที่มา
ติดต่อขอข้อมูล
ข่าวสาร 

ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร อบต. 
1 แห่ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 หน่วยงา
นราชการ 
เอกชน
ประชาช
น ได้รับ
ข้อมูล
ข่าวสาร
จาก 
อบต. 

หน่วยงานราชการ 
เอกชนประชาชน 
ได้รับข้อมูล
ข่าวสารจาก อบต. 

ส านักงานปลัด 

2 อุดหนุนศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร
ระดับอ าเภอ 

เพื่อสนับสนุน
หน่วยงานที่ปฏิบัติ
กิจการอันเป็น
สาธารณประโยชน ์

อุดหนุนศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร
ระดับอ าเภอ 

10,000 10,000 10,000 10,000 อ าเภอ
ได้รับการ
สนับสนุน
ศูนย์
ข้อมูลข่า
สาร 

หน่วยงานราชการ 
เอกชนประชาชน 
ได้รับข้อมูล
ข่าวสารจาก อบต. 

ส านักงานปลัด 

3 ติดต้ังสื่อ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร 

เพื่อให้มีข้อมูล
ข่าวสารและสื่อที่
ทันสมัย 

จัดซื้ออุปกรณ์
สื่อ
ประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
ในด้านต่างๆ  

20,000 20,000 20,000 20,000 หน่วยงา
นราชการ 
เอกชน
ประชาช
น ได้รับ
ข้อมูล
ข่าวสาร
จาก 
อบต. 

อ าเภอได้รับการ
สนับสนุนศูนย์
ข้อมูลข่าสาร 

ส านักงานปลัด 

4 โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด 
(CCTV) ใน
ต าบลวะ
ตะแบกและ
ส านักงาน 

เพื่อให้มีข้อมูล
ข่าวสารและสื่อที่
ทันสมัยและมี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ติดต้ังกล้อง
วงจรปิด 
(CCTV) ใน
ต าบลวะ
ตะแบก 

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาช
นร้อยละ 
80 ได้รับ
ประโยช

น์ 

ประชาชนและ
เยาวชนมีความรู้
เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 

4 โครงการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง
เว็บไซต์ อบต.
วะตะแบก 

เพื่อให้มีข้อมูล
ข่าวสารและสื่อที่
ทันสมัยและมีการ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ ์

เวปไซต์ อบต.
วะตะแบก 

30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาช
นร้อยละ 
80 ได้รับ
ประโยช

น์ 

มีการเผยแพร่
ข่าวสารของ
หน่วยงานราชการ
ที่โปร่งใสตรวจสอบ
ได้ 

ส านักงานปลัด 

 



  
 

                              แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก  
 

                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา  ผ. 02  

                               แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)   

                                                                 ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 

                                                     องค์การบริหารสว่นต าบลวะตะแบก  อ าเภอเทพสถติ  จงัหวัดชัยภูม ิ   

 ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่ 4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอเพียง 

  -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  6  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

 ยุทธศาสตร์ที ่2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน  สังคม  และคุณภาพชีวติ   

      แผนงานที่ 1  แผนงานการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา   

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

             
เป้าหมาย            
(ผลผลิตของ
โครงการ)                             

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที ่
2561 
(บาท) 

2562   
(บาท) 

2563   
(บาท) 

2564      
(บาท) 

(KPI) 

ด าเนินการ 
1 โครงการเงิน

อุดหนุน
โรงเรียนใน
พื้นที่ อบต.วะ
ตะแบก ในการ
ยกระดับคุณา
พการศึกษา 

อุดหนุน
โรงเรียนในพื้นที่ 
อบต.วะตะแบก 
ในการยกระดับ
คุณาพการ
ศึกษา 

โรงเรียนในพื้นที่ 
อบต.วะตะแบก 

100,000 100,000 100,000 100,000  นักเรียนใน
พื้นที่ อบต.วะ
ตะแบกร้อยละ 

80 ได้รับ
ประโยชน ์

โรงเรียนในพื้นที่ 
อบต.วะตะแบก 
ในการยกระดับ
คุณาพการศึกษา 

 กองการศึกษา 

2 โครงการ
อุดหนุนที่ท า
การปกครอง
อ าเภอเทพ
สถิต/งานเจ้า
พ่อพญาแล 

อุดหนุนที่ท า
การปกครอง
อ าเภอเทพ
สถิต/งานเจ้าพ่อ
พญาแล 

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
เทพสถิต/งานเจ้า
พ่อพญาแล 

10,000 10,000 10,000 10,000 อุดหนุนที่ท า
การปกครอง
อ าเภอเทพ
สถิต/งานเจ้า
พ่อพญาแล 

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
เทพสถิต/งานเจ้า
พ่อพญาแล 

ส านักปลัด 

3  โครงการ
อุดหนุนการจัด
งานเทศกาล
ท่องเที่ยวดอก
กระเจียวงาม 

อุดหนุนการจัด
งานเทศกาล
ท่องเที่ยวดอก
กระเจียวงาม 

อุดหนุนการจัด
งานเทศกาล
ท่องเที่ยวดอก
กระเจียวงาม 

30,000 30,000 30,000 30,000 อุดหนุนการ
จัดงาน
เทศกาล
ท่องเที่ยวดอก
กระเจียวงาม 

อุดหนุนการจัด
งานเทศกาล
ท่องเที่ยวดอก
กระเจียวงาม 

ส านักปลัด 

4 โครงการ
อุดหนุนเพื่อจัด
งานพิธีและ
กิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติฯ 
อ าเภอเทพสถิต 

อุดหนุนเพื่อจัด
งานพิธีและ
กิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติฯ 
อ าเภอเทพสถิต 

อุดหนุนเพื่อจัด
งานพิธีและ
กิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติฯ 
อ าเภอเทพสถิต 

5,000 5,000 5,000 5,000 อุดหนุนเพื่อ
จัดงานพิธีและ
กิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติฯ 
อ าเภอเทพ
สถิต 

อุดหนุนเพื่อจัด
งานพิธีและ
กิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติฯ 
อ าเภอเทพสถิต 

ส านักปลัด 

           



  
 

                              แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก  
 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

             
เป้าหมาย            
(ผลผลิตของ
โครงการ)                             

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที ่
   2561 
(บาท) 

   2562   
(บาท) 

   2563   
(บาท) 

    2564      
(บาท) 

 (KPI) 

ด าเนินการ 
5 โครงการเงิน

อุดหนุน
โครงการ
ท้องถิ่น  ท้องที ่ 
สามัคคีร่วมใจ 

อุดหนุน
โครงการท้องถิ่น  
ท้องที ่ สามัคคี
ร่วมใจ 

อุดหนุนโครงการ
ท้องถิ่น  ท้องที ่ 
สามัคคีร่วมใจ 

10,000 10,000 10,000 10,000 อุดหนุน
โครงการ
ท้องถิ่น  
ท้องที ่ 
สามัคคีร่วมใจ 

อุดหนุนโครงการ
ท้องถิ่น  ท้องที ่ 
สามัคคีร่วมใจ 

กองกากร
ศึกษา 

6 อุดหนุน
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ศูนย์รวม
ข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
ของอปท.ระดับ
อ าเภอ 

อุดหนุน
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ศูนย์รวม
ข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
ของอปท.ระดับ
อ าเภอ 

อุดหนุนโครงการ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ศูนย์รวมข่าวสาร
การจัดซ้ือจัดจา้ง 
ของอปท.ระดับ
อ าเภอ 

30,000 30,000 30,000 30,000 อุดหนุน
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ศูนย์รวม
ข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
ของอปท.
ระดับอ าเภอ 

อุดหนุนโครงการ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ศูนย์รวมข่าวสาร
การจัดซ้ือจัดจา้ง 
ของอปท.ระดับ
อ าเภอ 

ส านักปลัด 

7 อุดหนุน
โครงการ
สนับสนุน
กิจกรรมบริจาค
โลหิต  เฉลิม
พระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 

อุดหนุน
โครงการ
สนับสนุน
กิจกรรมบริจาค
โลหิต  เฉลิม
พระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 

การร่วมกจิกรรม
บริจาคโลหิต  
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 

10,000 10,000 10,000 10,000 การร่วม
กิจกรรม
บริจาคโลหิต  
เฉลิมพระ
เกียรติ
พระบาทสมเด็
จพระ
เจ้าอยู่หวั 

การร่วมกจิกรรม
บริจาคโลหิต  
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 

ส านักปลัด 

8 อุดหนุนให้กับ
โรงเรียนในการ
จัดซื้ออาหาร
กลางวันส าหรับ
เด็กนักเรียนใน
พื้นที่ อบต.วะ
ตะแบก 

อุดหนุนให้กับ
โรงเรียนในการ
จัดซื้ออาหาร
กลางวันส าหรับ
เด็กนักเรียนใน
พื้นที่ อบต.วะ
ตะแบก 

เด็กนักเรียนใน
พื้นที่ อบต.วะ
ตะแบก  

3,240,00
0 

3,240,00
0 

3,240,00
0 

3,240,00
0 

เด็กนักเรียนใน
พื้นที่ อบต.วะ
ตะแบก  

เด็กนักเรียนใน
พื้นที่ อบต.วะ
ตะแบกได้รับ
สารอาหาร
กลางวันครบถ้วน 

กองกกรศึกษา 

 
 
 
 
 
     

  
 
 
 
 
 
 
        

 

  

           



  
 

                              แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก  
 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

             
เป้าหมาย            
(ผลผลิตของ
โครงการ)                             

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที ่
   2561 
(บาท) 

   2562   
(บาท) 

   2563   
(บาท) 

    2564      
(บาท) 

 (KPI) 

ด าเนินการ 
9 อุดหนุน

โรงเรียนใน
พื้นที่ต าบลวะ
ตะแบกในการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

อุดหนุน
โรงเรียนในพื้นที่
ต าบลวะตะแบก
ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

  โรงเรียนใน
พื้นที่ต าบลวะ
ตะแบกในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

60,000 60,000 60,000 60,000   โรงเรียนใน
พื้นที่ต าบลวะ
ตะแบกในการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

 เด็กและเยาวชน
ห่างไกลยาเสพ
ติด 

กองกากร
ศึกษา 

10 อุดหนุนให้กับ
โรงเรียนในการ
จัดซื้ออาหาร
กลางวันส าหรับ
เด็กนักเรียน 
ศพด. ในพื้นที่ 
อบต.วะตะแบก 

อุดหนุนให้กับ
โรงเรียนในการ
จัดซื้ออาหาร
กลางวันส าหรับ
เด็กนักเรียนใน
พื้นที่ อบต.วะ
ตะแบก 

เด็กนักเรียน  
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขต อบต.
วะตะแบก 

700,000 800,000 900,000 100,000 ร้อยละ 80 
ของนักเรียน 
ศพด.ได้รับ
ประโยชน ์

นักเรียนใน ศพด.
ได้รับสารอาหาร
ครบทั้ง 5 หมู่ 

กองกากร
ศึกษา 

11 อุดหนุนการ
แข่งขันกีฬา 
อบต.สัมพันธ์  

เพื่อส่งเสริมให้
พนักงาน     มี
ความสามัคคี  

สนับสนุนการ
จัดการแข่งขัน
กีฬา อบต.
สัมพันธ์ จังหวัด
ชัยภูม ิ

30,000 30,000 30,000 30,000 สร้างความ
สามัคคี
ระหว่าง
หน่วยงาน 

สร้างความ
สามัคคีระหว่าง
หน่วยงาน 

 กองการศึกษา 

 
 
  

   
 
 
 
 
 
 
 
  

      

           



  
 

                              แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก  
 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

             
เป้าหมาย            
(ผลผลิตของ
โครงการ)                             

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที ่
   2561 
(บาท) 

   2562   
(บาท) 

   2563   
(บาท) 

    2564      
(บาท) 

 (KPI) 

ด าเนินการ 
12 อุดหนุนการ

ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคในการ
ขยายเขตไฟฟ้า 

 เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึงและ
เพียงพอ 

 หมู่บ้านภายใน
เขตต าบลวะ
ตะแบก 

450,000 550,000 650,000 750,000 ประชาชนร้อย
ละ 80 ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

13 อุดหนุนค่า
จัดการเรียน
การสอน ราย
หัว  

อุดหนุนค่า
จัดการเรียนการ
สอน รายหัว  

อุดหนุนค่า
จัดการเรียนการ
สอน รายหัว 
อัตราคนละ 
1,700 บาท/ปี 
ตามจ านวนเด็ก 

329,800 4,500,00
0 

4,800,00
0 

5,000,00
0 

นักเรียนในเขต
ต าบลวะ
ตะแบกร้อยละ 
80 ได้รับ
ประโยชน ์

อุดหนุนค่า
จัดการเรียนการ
สอน รายหัว  

 ส านักปลัด 

14 อุดหนุน
ค่าอาหาร
อาหารเสริม 
(นม)ส าหรับ 
ศพด.ในเขต 
อบต.วะตะแบก 

อุดหนุน
ค่าอาหารเสริม
นมส าหรับ 
ศพด.ในเขต 
อบต.วะตะแบก 

เด็กนักเรียน 
ศพด. ในพื้นที่ 
อบต.วะตะแบก   

700,000 800,000 900,000 1,000,00
0 

นักเรียนในเขต
ต าบลวะ
ตะแบกร้อยละ 
80 ได้รับ
ประโยชน ์

เด็กนักเรียน
ได้รับสารอาหาร
ที่เพียงพอ 
อาหารเสริม 
(นม) 

ส านักปลัด 

15 สนับสนุนเงิน
สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพระดับ
ต าบล (สปสช.) 

เพื่อสนับสนุน
และส่งเสริม
ด้านสุขภาพ 

จัดกิจกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ        
ในต าบล 

170,000 170,000 170,000 170,000 ประชาชนมี
สุขภาพ
พลานามัยที่ด ี

ประชาชนมี
สุขภาพ
พลานามัยที่ด ี

ส านักปลัด 

16 อุดหนุนให้กับ
โรงเรียนในการ
จัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) 
ส าหรับเด็ก
นักเรียนใน
พื้นที่ อบต.วะ
ตะแบก 

อุดหนุนให้กับ
โรงเรียนในการ
จัดซื้ออาหาร
กลางวันส าหรับ
เด็กนักเรียนใน
พื้นที่ อบต.วะ
ตะแบก 

เด็กนักเรียนใน
พื้นที่          
อบต.วะตะแบก   

1,400,00
0 

1,450,00
0 

1,500,00
0 

1,550,00
0 

นักเรียนในเขต
ต าบลวะ
ตะแบกร้อยละ 
80 ได้รับ
ประโยชน ์

เด็กนักเรียนใน
พื้นที่ อบต.วะ
ตะแบก ได้รับ
สารอาหารเสริม 
(นม) ที่เพียงพอ 

กองกากร
ศึกษา 

17 โครงการบูรณา
การป้องกัน
และ
ปราบปรามยา
เสพติดระดับ
พื้นที่เป้าหมาย 

เพื่อสนับสนุน
และป้องกัน
ปราบปรามยา
เสพติด 

เยาวชนและกลุ่ม
เส่ียงในเขตพื้นที่
ต าบลวะตะแบก 

30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนร้อย
ละ 80 ได้รับ
ประโยชน ์

ผู้เสพยาเสพติด
ลดน้อยลง  

ส านักปลัด 

           

    

   
        



  
 

                              แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก  
 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

             
เป้าหมาย            
(ผลผลิตของ
โครงการ)                             

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที ่
   2561 
(บาท) 

   2562   
(บาท) 

   2563   
(บาท) 

    2564      
(บาท) 

 (KPI) 

ด าเนินการ 
18  เงินสงเคราะห์

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุในชุมชน
ต าบลวะตะแบก  
22  หมู่บ้าน 

1,500,00
0 

1,500,00
0 

1,500,00
0 

1,500,00
0 

ประชาชนร้อย
ละ 80 ได้รับ
ประโยชน ์

ผู้สูงอายุได้รับ
เงินเบี้ยยังชีพ
ตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

กองสวัสดิการ 

19  เงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้
พิการ 

เพื่อสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้
พิการ 

เพื่อสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้พิการ  
ในชุมชนต าบล
วะตะแบก 22  
หมู่บ้าน 

7,000,00
0 

7,000,00
0 

7,000,00
0 

7,000,00
0 

ประชาชนร้อย
ละ 80 ได้รับ
ประโยชน ์

ผู้พิการได้รับเงิน
เบี้ยยังชีพตาม
หลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

กองสวัสดิการ 

20  เงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

เพื่อสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

เพื่อสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์ ในชุมชน
ต าบลวะตะแบก 
22  หมู่บ้าน 

240,000 300,000 350,000 400,000 ประชาชนร้อย
ละ 80 ได้รับ
ประโยชน ์

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
เงินเบี้ยยังชีพ
ตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

กองสวัสดิการ 

21 เงินสมทบ
กองทุน
ประกันสังคม 

เพื่อสมทบ
กองทุน
ประกันสังคม
ของพนักงาน
จ้าง 

พนักงานจ้างส่วน
ต าบล    วะ
ตะแบก 

450,000 450,000 450,000 450,000 ลูกจ้างได้รับ
ประโยชน ์

ลูกจ้างได้รับสิทธิ
สวัสดิการสมทบ
กองทุน
ประกันสังคม 

 ส านักปลัด 

22 เงินสมทบ
กองทุน
บ าเหน็จ
บ านาญ 

เพื่อสมทบ
กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญเพื่อ
ข้าราชการ
ท้องถิ่น 

ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 

450,000 450,000 450,000 450,000 ข้าราชการ
ได้รับสิทธิและ

ประโชน ์

ข้าราชการได้รับ
สิทธิและประโชน ์

 ส านักปลัด 

 
     

  
 
 
 
 
        

           



  
 

                              แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก  
 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

             
เป้าหมาย            
(ผลผลิตของ
โครงการ)                             

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที ่
   2561 
(บาท) 

   2562   
(บาท) 

   2563   
(บาท) 

    2564      
(บาท) 

 (KPI) 

ด าเนินการ 
23 อุดหนุน

หน่วยงาน
รักษาความ
ปลอดภัย/การ
ตั้งจุดตรวจตาม
เทศกาลต่าง ๆ 

อุดหนุน
หน่วยงานรักษา
ความปลอดภยั/
การตั้งจุดตรวจ
ตามเทศกาล
ต่าง ๆ 

อุดหนุน
หน่วยงานรักษา
ความปลอดภยั/
การตั้งจุดตรวจ
ตามเทศกาลต่าง 
ๆ 

20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนร้อย
ละ 80 ได้รับ
ประโยชน ์

อุดหนุน
หน่วยงานรักษา
ความปลอดภยั/
การตั้งจุดตรวจ
ตามเทศกาลต่าง 
ๆ 

ส านักปลัด 

24 สนับสนุน
กิจกรรมสืบ
สานประเพณี
ท้องถิ่น 
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

เพื่ออนุรักษ์และ
สืบสาน
วัฒนธรรม 
ประเพณีอันดี
งาม 

สนับสนุนทุนกับ
หมู่บ้านจัดงาน
ประเพณี
วัฒนธรรมต่าง ๆ 
จ านวน 22 
หมู่บ้าน 

220,000 220,000 220,000 220,000 ประชาชนร้อย
ละ 80 ได้รับ
ประโยชน ์

สร้างความ
สามัคคีและเกิด
ความรักหวง
แหนการสืบสาน
ประเพณีและ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

 ส านักปลัด 

25 สนับสนุน
งบประมาณ
สงเคราะห์ เด็ก 
สตรี ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อช่วยเหลือให้
เขามีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

เด็ก สตรี ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชน 22 หทมู่
บ้าน 

500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนร้อย
ละ 80 ได้รับ
ประโยชน ์

เด็ก สตรี ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชน 22 หทมู่
บ้าน  มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

 กองสวัสดิการ
สังคม 

26 โครงการอบรม
อาสาสมัคร
สาธารณสุข 
(อสม) 

เพื่อพัฒนา
ทักษะด้าน
สาธารณสุข
ให้กับอาสา 
สมัครในระดับ
หมู่บ้าน 

อสม.ในหมู่บ้าน 
จ านวน 22 
หมู่บ้าน 

220,000 220,000 220,000 220,000 มีทักษะการ
ถ่ายทอด
ความรู้ด้าน
งาน
สาธารณสุข 

อสม.มีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

           

           

           

           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 



  
 

                              แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก  
 

                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา  ผ. 03  

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) 

   ส าหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดั 

                                                                องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก  อ าเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูม ิ   

  ยุทศาสตร์จังหวัดที ่4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอเพียง 

 

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  6  การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงระหวา่งประเทศ
ในประชาคมอาเซยีน 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน   

          1.1 แผนงานการก่อสร้างและปรับปรุง ซ่อมแซม  บ ารุงรักษาถนน  สะพาน ท่อระบายน้ า   

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

             
เป้าหมาย            
(ผลผลิตของ
โครงการ)                             

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที ่
   2561 
(บาท) 

   2562   
(บาท) 

   2563   
(บาท) 

    2564      
(บาท) 

 (KPI) 

ด าเนินการ 
1 โครงการ

ก่อสร้างถนน
หินคลุก 
ระหว่างหมู่ที ่
16 บ้านหนอง
กระโจม  ต าบล
วะตะแบก  
เช่ือมกับบ้าน
หินราง  ต าบล
ห้วยยายจิ๋ว 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ขนาดกวา้ง 5 
เมตร  ระยะทาง 
3 กิโลเมตร 

2,250,00
0 

2,250,00
0 

2,250,00
0 

2,250,00
0 

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

           

           

           
 
 
 
 
 
 



  
 

                              แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก  
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
(ชื่อ อปท.) องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียน  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานการก่อสร้างและปรับปรุง  ซ่อมแซม  บ ารุงรักษาถนน  สะพาน  ท่อระบายน้ า 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่า 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ  

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
1 โครงการก่อสร้าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ต่อจากเส้นเดิมบ้าน
นายวันชยั-บา้นนาย
เสมอ) หมู่ที่ 11 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ขนาด 4X50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า200ตารางเมตร
(ตามแบบ อบต.วะ
ตะแบกก าหนด) 

    
100,000  

- - - ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

2. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่
12  

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ขนาด4 เมตร ยาว 
265เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ค
สล.ไม่น้อยกว่า 1060
ตาราเมตร(ตามม
แบบ อบต.วะตะแบ
ก าหนด) 

500,000 - - - ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

                              แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก  
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
(ชื่อ อปท.) องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียน  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานการก่อสร้างและปรับปรุง  ซ่อมแซม  บ ารุงรักษาถนน  สะพาน  ท่อระบายน้ า 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่า 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ  

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
3. โครงการ

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
พาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หมู่ที่
22 

เพื่อประชาชน
มีความสะดวก
ในการ
คมนาคม 

ขนาด5 เมตร ยาว 
370เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า 1850 ตาราง
เมตร (ตามแบบ 
อบต.วะตะแบก
ก าหนด) 

    
500,000  

- - - ร้อยละ 80 
ของ

ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม 

กองช่าง 

4. โครงการ
ปรับปรุงถนน
ลูกรัง(ซอยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ทางไปป่ายาง)
หมู่ที่3 

เพื่อประชาชน
มีความสะดวก
ในการ
คมนาคม 

ขนาด4เมตร ยาว
1300เมตร หนา
0.05เมตรหรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า100ลูก
บากศ์เมตร(ตาม
แบบอบต.วะ
ตะแบกก าหนด) 

85,000 - - - ร้อยละ 80 
ของ

ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

                              แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก  
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
(ชื่อ อปท.) องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียน  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานการก่อสร้างและปรับปรุง  ซ่อมแซม  บ ารุงรักษาถนน  สะพาน  ท่อระบายน้ า 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่า 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ  

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
5. โครงการปรับปรุง

ถนนลูกรังโดยลงหิน
คลุก(ทางไปอ่างเก็บ
น้ าบ้านดงลาน)หมู่ที่ 
11 

เพื่อประชาชน
มีความสะดวก
ในการ
คมนาคม 

ขนาด4เมตรยาว
2,200เมตรหนา
0.05เมตรหรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า440ลูก
บากศ์เมตร(ตาม
แบบอบต.วะ
ตะแบกก าหนด) 

355,000 - - - ร้อยละ 80 
ของ

ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

6. โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังโดยลงหิน
คลุกช่วงที่2(ซอยฝาย
ตาเซียง-ทางกังหัน
ลม)หมู่ที่ 6 

เพื่อประชาชน
มีความสะดวก
ในการ
คมนาคม 

ขนาด4เมตร ยาว
700เมตร หนา
0.05เมตรหรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า140ลูก
บากศ์เมตร(ตาม
แบบอบต.วะ
ตะแบกก าหนด) 

113,000 - - - ร้อยละ 80 
ของ

ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

 

  
 
 
 
 
 
 
 



  
 

                              แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก  
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
(ชื่อ อปท.) องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียน  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานการก่อสร้างและปรับปรุง  ซ่อมแซม  บ ารุงรักษาถนน  สะพาน  ท่อระบายน้ า 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่า 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) จะได้รับ  
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

7. โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยลงหินคลุก(ช่วงที่
1 ต่อจากคอนกรีตเดิม
บ้านยางเต้ีย ต.ห้วยยาย
จิ๋ว)หมู่ที่ 10 

เพื่อประชาชน
มีความสะดวก
ในการ
คมนาคม 

ขนาด4เมตรยาว600
เมตรหนา0.05เมตรหรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า520ลูกบากศ์
เมตร(ตามแบบอบต.วะ
ตะแบกก าหนด) 

97,000 - - - ร้อยละ 
80 ของ

ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน ์

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม 

กองช่าง 

8. โครงการ สูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที ่
13 บ้านป่าขา้ว 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค 

เครื่องสูบน้ า 90,000 - - - ร้อยละ 
80 ของ

ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน ์

เพื่อให้
ประชาชนมี
น้ าอุปโภค
บริโภค 

 

  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

                              แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก  
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
(ชื่อ อปท.) องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียน  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานการก่อสร้างและปรับปรุง  ซ่อมแซม  บ ารุงรักษาถนน  สะพาน  ท่อระบายน้ า 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่า 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ  

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
9. โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายข้างฝาย 
หมู่ที่ 13 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ขนาด 3 เมตรยาว98
เมตรหนา0.15เมตร
หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่
น้อยกว่า 295 ตาราง
เมตรไหล่ทางลูกรัง
ตามสภาพพื้นที่  

150,000 - - - ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

10. โครงการ ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายนาผู้ใหญ่ 
หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ประชาชน
มีความสะดวกใน
การคมนาคม 

ขนาด 2.50 เมตร 
ยาว 116 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า 280 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลูกรังตาม
สภาพพื้นที ่

150,000 - - - ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

                              แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก  
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
(ชื่อ อปท.) องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
5 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยงเชิงนิเวศน์  แผนงานการเกษตร 
5.1 แนวทางการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่า 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ  

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
1. โครงการชัยภูมิ 

“บ้านสวยเมืองสุข” 
เพื่อให้เกิดความร่ม
รื่นสวยงามและ
สะอาดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ตามท้องถนนและที่
หรือสวนสาธารณะ 

ปลูกและ
ดูแลต้นไม้
ภายใน
ต าบล 

500,000 - - - ท าให้
สิ่งแวดล้อม
บริเวณเขต 
อบต.ร่มรื่น
สวยงามและ

สะอาด 

ท าให้
สิ่งแวดล้อม
บริเวณเขต 
อบต.ร่มรื่น
สวยงามและ
สะอาด 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



  
 

                              แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก  
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าลวะตะแบก  อ าเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน  สังคมและคุณภาพชีวิต 
แผนงานที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่า 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) จะได้รับ  
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

2. โครงการ
พระราชด าริ
ด้าน
สาธารณสุข  

อุดหนุน
พระราชด าริ
ด้านสาธาณสุข 

อุดหนุนให้
คณะกรรมการชุมชน/
หมู่บ้านจัดท าโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

440,000 440,000 440,000 440,000 อุดหนุน
พระราชด าริ
ด้านสาธาณ

สุข 

โครงการ
พระราชด าริ
ด้าน
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



  
 

                              แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก  
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
(ชื่อ อปท.) องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียน  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ แผนงาน
การเกษตร 
5.1 แผนงานการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐานและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว/การจัดการสาธารณูปโภค/ระบบพังเมืองร่วมกับภาครัฐและ
เอกชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
1. โครงการก่อสร้าง ถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ บ้านเทพพนม 
หมู่ที่ 22  

เพื่อให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวระดับต าบล 

กว้าง5.00เมตรยาว1,500
เมตรหนา0.15เมตรหรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า7,500
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ
0.50เมตร  

5,640,000 - - - 

2. โครงการก่อสร้าง ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ บ้านเทพพนม 
หมู่ที่ 11 

เพื่อให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวระดับต าบล 

กว้าง5.00เมตรยาว2,000
เมตรหนา0.15เมตรหรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า10,000
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ
0.50เมตร 

7,382,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

                              แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก  
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
(ชื่อ อปท.) องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียน  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ แผนงาน
การเกษตร 
5.1 แผนงานการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐานและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว/การจัดการสาธารณูปโภค/ระบบพังเมืองร่วมกับภาครัฐและ
เอกชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะได้รับ  

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
1. โครงการจดัท า

ป้าย
ประชาสมัพันธ์
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจุด
บริการ
นักท่องเที่ยวและ
จุดชมวิว  

เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ป้าย
ประชาสมัพันธ์
จ านวน 1 จุด  

- 500,000 - - นักท่องเที่ยว
ได้รู้แหล่ง
ท่องเที่ยว
ของ จ. 
ชัยภูม ิ

ป้าย
ประชาสมัพันธ์ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
        



  
 

                              แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก  
 

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา  ผ. 02  

                            แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)   

                                                       ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 

          องค์การบรหิารส่วนต าบลวะตะแบก  อ าเภอเทพสถติ  จงัหวัดชัยภูม ิ   

     ยทุศาสตร์จงัหวัดที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาศรษฐกิจพอเพียง 

 

 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงระหว่างประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 

 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน         

              1.1  แผนงานการก่อสร้างและปรบัปรุง  ซ๋อมแซม  บ ารุงรักษาถนน  สะพาน  ท่อระบายน้ า   

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

             
เป้าหมาย            
(ผลผลิตของ
โครงการ)                             

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที ่
   2561 
(บาท) 

   2562   
(บาท) 

   2563   
(บาท) 

    2564      
(บาท) 

 (KPI) 

ด าเนินการ 
27 ก่อสร้างถนน 

คสล. หมู่ที่ 2 
บ้านห้วยเกตุถึง 
5 บ้านโคกไค 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ขนาดกวา้ง 5 
เมตร ยาว 3,500 
เมตร ความหนา 
0.15 เมตร ไหล่
ทางตามสภาพ
พื้นที่ 

 
10,000,0

00     
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
10,000,0

00     
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
10,000,0

00     
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
10,000,0

00     
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

28 โครงการ
ก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติก 
หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 
22 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ขนาดกวา้ง 5 
เมตร  ระยะทาง 
3 กิโลเมตร 

2,250,00
0 

2,250,00
0 

2,250,00
0 

2,250,00
0 

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

29 โครงการ
ก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติก 
เช่ือมหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 14 ถึงหมู่
ที่ 16 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ขนาดกวา้ง 5 
เมตร  ระยะทาง 
3 กิโลเมตร 

2,250,00
0 

2,250,00
0 

2,250,00
0 

2,250,00
0 

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

30 โครงการ
ปรับปรุง
ถนนลาดยาง
สายบ้านห้วย
เกต-ุโคกไค 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ขนาดกวา้ง 5 
เมตร  ระยะทาง 
3 กิโลเมตร 

2,250,00
0 

2,250,00
0 

2,250,00
0 

2,250,00
0 

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

    
  

      



  
 

                              แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก  
 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

             
เป้าหมาย            
(ผลผลิตของ
โครงการ)                             

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที ่
   2561 
(บาท) 

   2562   
(บาท) 

   2563   
(บาท) 

    2564      
(บาท) 

 (KPI) 

ด าเนินการ 
31 โครงการ งถนน

ลาดยาง หมู่ที ่
5 บ้านโคกไค  

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ขนาดกวา้ง 5 
เมตร  ระยะทาง 
3 กิโลเมตร 

2,250,00
0 

2,250,00
0 

2,250,00
0 

2,250,00
0 

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างถนน 
คสล. จากแยก 
205 -หมู่ที่ 15 
บ้านซับไทร   

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ขนาดกวา้ง 5 
เมตร ยาว 3,160 
เมตร ความหนา 
0.15 เมตร ไหล่
ทางตามสภาพ
พื้นที่ 

 
9,000,00
0     (งบ

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
9,000,00
0     (งบ

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
9,000,00
0     (งบ

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
9,000,00
0     (งบ

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

33 โครงการ
ก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติก 
เช่ือมหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 ถึงหมู่ที่ 
11 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ขนาดกวา้ง 5 
เมตร  ระยะทาง 
3 กิโลเมตร 

2,250,00
0 

2,250,00
0 

2,250,00
0 

2,250,00
0 

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

34 ซ่อมบ ารุง/
ปรับปรุง
ถนนลาดยาง 
หมู่ที่ 15 บ้าน
ซับไทร ถึงบึง
ปรือ 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ระยะทาง 6,000 
เมตร 

 
29,700,0
00  (งบ

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
29,700,0
00  (งบ

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
29,700,0
00  (งบ

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
29,700,0
00  (งบ

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

35 ซ่อมบ ารุง/
ปรับปรุง
ถนนลาดยาง 
หมู่ที่ 2 บ้าน
ห้วยเกต ุถึง 
หมู่ที่ 3 บ้าน
ยางเกี่ยวแฝก 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ระยะทาง 7,800 
เมตร 

 
23,166,0
00   (งบ

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
23,166,0
00   (งบ

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
23,166,0
00   (งบ

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
23,166,0
00   (งบ

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

           

            

ที่ โครงการ/ วัตถุประสงค ์              งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงานที ่



  
 

                              แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก  
 

กิจกรรม เป้าหมาย            
(ผลผลิตของ
โครงการ)                             

   2561 
(บาท) 

   2562   
(บาท) 

   2563   
(บาท) 

    2564      
(บาท) 

 (KPI) จะได้รับ 

ด าเนินการ 
36 ซ่อมบ ารุง/

ปรับปรุง
ถนนลาดยาง 
แยก ทางหลวง 
205 ถึงบ้านป่า
ข้าว 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ระยะทาง 1,060 
เมตร 

 
3,148,00
0    (งบ

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
3,148,00
0     (งบ

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
3,148,00
0    (งบ

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
3,148,00
0    (งบ

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

37 ก่อสร้าง/ซ่อม
บ ารุง/ปรับปรุง
ถนนหินคลุก 
หมู่ที่ 6 บ้านซับ
หมี ถึงหมู่ที่ 5 
บ้านโคกไค 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ระยะทาง 3,419 
เมตร 

 
3,077,10
0    (งบ

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
3,077,10
0    (งบ

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
3,077,10
0    (งบ

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
3,077,10
0    (งบ

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

38 ก่อสร้าง/ซ่อม
บ ารุง/ปรับปรุง
ถนนหินคลุก 
หมู่ที่ 2 บ้าน
ห้วยเกตุถึงฝาย
ตาเซียม   

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ระยะทาง 760 
เมตร 

 684,000        
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 684,000        
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 684,000        
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 684,000        
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

39 ซ่อมบ ารุง/
ปรับปรุงถนน
หินคลุก หมู่ที่ 
6 บ้านซับหมีโค
ไคน้อยไปวัดซับ
หมี 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ระยะทาง 1,139
เมตร 

 683,400        
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 683,400        
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 683,400        
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 683,400        
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

40 ก่อสร้าง/ซ่อม
บ ารุง/ปรับปรุง
ถนนหินคลุก 
สามแยกโคกไค
น้อยถึงทุ่ง
กังหันลมถึง
ฝายตาเซียงถึง
ห้วยเกต ุ

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ระยะทาง 3,892 
เมตร 

 
3,502,80
0     (งบ

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
3,502,80
0     (งบ

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
3,502,80
0     (งบ

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
3,502,80
0     (งบ

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

           

           

    
   

      

           



  
 

                              แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก  
 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

             
เป้าหมาย            
(ผลผลิตของ
โครงการ)                             

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที ่
   2561 
(บาท) 

   2562   
(บาท) 

   2563   
(บาท) 

 2564      
(บาท) 

 (KPI) 

ด าเนินการ 
41 ก่อสร้าง/ซ่อม

บ ารุง/ปรับปรุง
ถนนหินคลุก
แยกน้ าดื่มดิวส์
ถึงทุ่งกังหันลม 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ระยะทาง 2,600 
เมตร 

1,560,000     
(งบกรม
ส่งเสริม
การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

1,560,000     
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

1,560,000     
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

1,560,000     
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

42 ก่อสร้าง/ซ่อม
บ ารุง/ปรับปรุง
ถนนหินคลุก
โคกไคน้อยถึง
บ้านซับถาวรถึง
บ้านหนอง
ผักบุ้ง 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ระยะทาง 3,530 
เมตร 

 
2,118,000    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
2,118,000    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
2,118,000    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
2,118,000    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

43 ก่อสร้าง/ซ่อม
บ ารุง/ปรับปรุง
ถนนคอนกรีต
แยก ทล. 205
ถึงบ้านห้วยเกต ุ

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ระยะทาง 2,000 
เมตร 

 
5,220,000     
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
5,220,000     
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
5,220,000     
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
5,220,000     
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ที่ได้รบั
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

44 ก่อสร้าง/ซ่อม
บ ารุง/ปรับปรุง
ถนนลูกรังบ้าน
ซับหมีถึงฝาย
ตาเซียงเช่ือม
บ้านห้วยเกตุถึง
บ้านยางเกีย่ว
แฝก 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ระยะทาง 2,100 
เมตร 

 
1,890,000    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
1,890,000    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
1,890,000    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
1,890,000    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

45 ก่อสร้าง/ซ่อม
บ ารุง/ปรับปรุง
ถนนลูกรังแยก 
ทล.205 ถึง
บ้านซับถาวรถึง
บ้านป่าขา้ว 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ระยะทาง 5,400 
เมตร 

4,050,000    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

4,050,000    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
4,050,000    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
4,050,000    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

    

 
 
        

           
           



  
 

                              แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก  
 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

             
เป้าหมาย            
(ผลผลิตของ
โครงการ)                             

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที ่
   2561 
(บาท) 

   2562   
(บาท) 

   2563   
(บาท) 

    2564      
(บาท) 

 (KPI) 

ด าเนินการ 
46 ก่อสร้าง/ซ่อม

บ ารุง/ปรับปรุง
ถนนลูกรังบ้าน
มอสามชั้นถึง
ป่าข้าว (ท้าย
บ้านมอสามชั้น) 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ระยะทาง 4,300 
เมตร 

 3,225,000    
(งบกรม

ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถ่ิน)  

 3,225,000    
(งบกรม

ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถ่ิน)  

 3,225,000    
(งบกรม

ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถ่ิน)  

 3,225,000    
(งบกรม

ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถ่ิน)  

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

47 ก่อสร้าง/ซ่อม
บ ารุง/ปรับปรุง
ถนนลูกรังเทพ
ภูทองเข้าพื้นที่
การเกษตรบ้าน
มอสามชั้น 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ระยะทาง 4,400 
เมตร 

 3,300,000    
(งบกรม

ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถ่ิน)  

 3,300,000    
(งบกรม

ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถ่ิน)  

 3,300,000    
(งบกรม

ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถ่ิน)  

 3,300,000    
(งบกรม

ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถ่ิน)  

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

48 ก่อสร้าง/ซ่อม
บ ารุง/ปรับปรุง
ถนนลาดยาง
แยก ท.205  
ถึงเขาวัดเทพภู
ทอง 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ระยะทาง 1,050 
เมตร 

 2,598,750    
(งบกรม

ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถ่ิน)  

 2,598,750    
(งบกรม

ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถ่ิน)  

 2,598,750    
(งบกรม

ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถ่ิน)  

 2,598,750    
(งบกรม

ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถ่ิน)  

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

49 ก่อสร้าง/ซ่อม
บ ารุง/ปรับปรุง
ถนนลาดยาง
แยก ท.205  
ถึงเทพภูทองถึง
บึงปรือ 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ระยะทาง 4,200
เมตร 

 12,474,000    
(งบกรม

ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถ่ิน)  

 12,474,000    
(งบกรม

ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถ่ิน)  

 12,474,000    
(งบกรม

ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถ่ิน)  

 12,474,000    
(งบกรม

ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถ่ิน)  

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

50 ก่อสร้าง/ซ่อม
บ ารุง/ปรับปรุง
ถนนลาดยาง
แยกวัดเทพภู
ทองถึงทุ่งกังหัน
ลม 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ถนนลาดยาง
ระยะทาง 520 
เมตร ถนนลูกรัง
ระยะทาง 2,380 
เมตร 

 12,474,000    
(งบกรม

ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถ่ิน)  

 12,474,000    
(งบกรม

ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถ่ิน)  

 12,474,000    
(งบกรม

ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถ่ิน)  

 12,474,000    
(งบกรม

ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถ่ิน)  

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      



  
 

                              แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก  
 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

             
เป้าหมาย            
(ผลผลิตของ
โครงการ)                             

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที ่
   2561 
(บาท) 

   2562   
(บาท) 

   2563   
(บาท) 

    2564      
(บาท) 

 (KPI) 

ด าเนินการ 
51 ก่อสร้าง/ซ่อม

บ ารุง/ปรับปรุง
ถนนลูกรังแยก
ทางหลวง 205
ถึงทุ่งกังหันลม 
(แยกลานมัน) 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ระยะทาง 2,300 
เมตร 

 
1,725,000    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
1,725,000    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
1,725,000    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
1,725,000    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

52 ก่อสร้าง/ซ่อม
บ ารุง/ปรับปรุง
ถนนลูกรังบ้าน
ดงลานข้ามห้วย 
เข้าพื้นที่
การเกษตร 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ระยะทาง 2,300 
เมตร 

 
1,725,000    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
1,725,000    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
1,725,000    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
1,725,000    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

53 ก่อสร้าง/ซ่อม
บ ารุง/ปรับปรุง
ถนนลูกรังบ้าน
ซับไทรถึงช่อง
ส าราญ 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ระยะทาง 4,400 
เมตร 

 
3,300,000    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
3,300,000    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
3,300,000    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
3,300,000    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

54 ก่อสร้าง/ซ่อม
บ ารุง/ปรับปรุง
ถนนลูกรังบ้าน
ซับไทรถึงช่อง
ส าราญ 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ระยะทาง 4,400 
เมตร 

 
3,300,000    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
3,300,000    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
3,300,000    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
3,300,000    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

55 ก่อสร้าง/ซ่อม
บ ารุง/ปรับปรุง
ถนนลาดยาง/
ถนนลูกรังแยก
ทางหลวง 205 
บ้านห้วยฝรั่งถึง
บ้านดงลาน 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ถนนลาดยาง
ระยะทาง 2,300 
เมตร ถนนลูกรัง
ระยะทาง 4,500 
เมตร 

 
2,970,000  
3,375,000    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
2,970,000  
3,375,000    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
2,970,000  
3,375,000    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
2,970,000  
3,375,000    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

    
   
 
 
  

      

           



  
 

                              แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก  
 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

             
เป้าหมาย            
(ผลผลิตของ
โครงการ)                             

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที ่
   2561 
(บาท) 

   2562   
(บาท) 

   2563   
(บาท) 

    2564      
(บาท) 

 (KPI) 

ด าเนินการ 
56 ก่อสร้าง/ซ่อม

บ ารุง/ปรับปรุง
ถนนลาดยาง/
ถนนลูกรังแยก 
ศพด.ยางเกี่ยว
แฝกถึงป่ายาง 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ถนนลาดยาง
ระยะทาง 500 
เมตร ถนนลูกรัง
ระยะทาง 3,200 
เมตร 

 
1,257,500  
1,520,000    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
1,257,500  
1,520,000    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
1,257,500  
1,520,000    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
1,257,500  
1,520,000    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

57 ก่อสร้าง/ซ่อม
บ ารุง/ปรับปรุง
ถนนลูกรังบ้าน
ยางเกี่ยวแฝก
ถึงอ่างวังครก 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ระยะทาง 6000 
เมตร 

 
4,500,000    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
4,500,000    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
4,500,000    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
4,500,000    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ที่ไดร้ับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

58 ก่อสร้าง/ซ่อม
บ ารุง/ปรับปรุง
ถนนลูกรังบ้าน
ยางเกี่ยวแฝก
ถึงแยกเขาพัง
เหย 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ระยะทาง 3,700 
เมตร 

 
2,775,000    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
2,775,000    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
2,775,000    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
2,775,000    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

59 ก่อสร้าง/ซ่อม
บ ารุง/ปรับปรุง
ถนนลูกรังบ้าน
ซับเจริญเข้า
พื้นที่
การเกษตร 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ระยะทาง 
1,6000 เมตร 

 
1,200,000     
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
1,200,000     
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
1,200,000     
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
1,200,000     
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

60 ก่อสร้าง/ซ่อม
บ ารุง/ปรับปรุง
ถนนลูกรังบ้าน
ยางเกี่ยวแฝก
ถึงบ้านซับ
เจริญถึงวังอี
แหลม 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ระยะทาง 2,800 
เมตร 

 
2,100,000    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
2,100,000    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
2,100,000    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
2,100,000    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

    
 
 
  

      

           



  
 

                              แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก  
 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

             
เป้าหมาย            
(ผลผลิตของ
โครงการ)                             

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที ่
   2561 
(บาท) 

   2562   
(บาท) 

   2563   
(บาท) 

    2564      
(บาท) 

 (KPI) 

ด าเนินการ 
61 ก่อสร้าง/ซ่อม

บ ารุง/ปรับปรุง
ถนนหินคลุก
บ้านซับเจริญวัง
อีแหลม 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ระยะทาง 3,600 
เมตร 

 
1,825000       
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง)  

 
1,825000       
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง)  

 
1,825000       
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง)  

 
1,825000       
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง)  

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

62 ก่อสร้าง/ซ่อม
บ ารุง/ปรับปรุง
ถนนหินคลุก
แยกเทพสถิต
บ้านนา -เขา
พนม-ป่าไม ้

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ระยะทาง 3,000
เมตร 

 
1,500000       
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง)  

 
1,500000       
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง)  

 
1,500000       
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง)  

 
1,500000       
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง)  

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

63 ซ่อมบ ารุง/
ปรับปรุง
ถนนลาดยาง 
แยก แยกเทพ
สถิตถึงบ้านนา
ถึงนัฐฐาวิวส์ 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ระยะทาง 168 
เมตร 

 498,960       
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 498,960       
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 498,960       
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 498,960       
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

64 ซ่อมบ ารุง/
ปรับปรุง
ถนนลาดยาง
แยก ทางหลวง
เทพสถิตถึง
บ้านนาทุ่งกัน
หันลมสามต้น 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ระยะทาง 750 
เมตร 

 
2,227,500     
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
2,227,500     
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
2,227,500     
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
2,227,500     
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

65 ก่อสร้าง/ซ่อม
บ ารุง/ปรับปรุง
ถนนหินคลุก
แยกทางรถไฟ
ถึงทุ่งกังหันลม
สามต้น 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ระยะทาง 2,000 
เมตร 

 
1,200,000     
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง)  

 
1,200,000     
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง)  

 
1,200,000     
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง)  

 
1,200,000     
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง)  

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

    
 
 
 
 
 
 
  

      



  
 

                              แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก  
 

           

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

             
เป้าหมาย            
(ผลผลิตของ
โครงการ)                             

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที ่
   2561 
(บาท) 

   2562   
(บาท) 

   2563   
(บาท) 

    2564      
(บาท) 

 (KPI) 

ด าเนินการ 
66 ก่อสร้าง/ซ่อม

บ ารุง/ปรับปรุง
ถนนลูกรังจาก
วะตะแบกคุ้ม
ทางรถไฟ ม.1 
เข้าพื้นที่
การเกษตร 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ระยะทาง 2,550 
เมตร 

 
1,912,500       
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง)  

 
1,912,500       
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง)  

 
1,912,500       
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง)  

 
1,912,500       
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง)  

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

67 ก่อสร้าง/ซ่อม
บ ารุง/ปรับปรุง
ถนนลูกรังสาม
แยกประปา ม.
1เข้าพื้นที่
การเกษตร 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ระยะทาง 1,700 
เมตร 

 
1,2750,00
0     (งบ

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง)  

 
1,2750,00
0     (งบ

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง)  

 
1,2750,00
0     (งบ

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง)  

 
1,2750,00
0     (งบ

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง)  

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

68 ก่อสร้าง/ซ่อม
บ ารุง/ปรับปรุง
ถนนลูกรังจาก
บ้านยางเต้ียไป
หนองหิน 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ระยะทาง 700 
เมตร 

 525,000       
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง)  

 525,000       
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง)  

 525,000       
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง)  

 525,000       
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง)  

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

69 ก่อสร้าง/ซ่อม
บ ารุง/ปรับปรุง
ถนนลาดยาง
จากบา้นยาง
เต้ียไปหนองหิน 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ระยะทาง 1,000
เมตร 

 
5,049,000    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
5,049,000    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
5,049,000    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
5,049,000    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

70 ก่อสร้าง/ซ่อม
บ ารุง/ปรับปรุง
ถนนคอนกรีต
จากบา้นยาง
เต้ียไปหนดงหิน 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ระยะทาง 1,000
เมตร 

 
2,900,000     
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
2,900,000     
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
2,900,000     
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
2,900,000     
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

   

 

  
    

 

 

   

 

 
 
  

    

 

 



  
 

                              แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก  
 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

             
เป้าหมาย            
(ผลผลิตของ
โครงการ)                             

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที ่
   2561 
(บาท) 

   2562   
(บาท) 

   2563   
(บาท) 

    2564      
(บาท) 

 (KPI) 

ด าเนินการ 
71 ก่อสร้าง/ซ่อม

บ ารุง/ปรับปรุง
ถนนหินคลุก
จากบา้นยาง
เต้ียไปบ้านหิน
ราง 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ระยะทาง 2,550 
เมตร 

 
1,125,000    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง)  

 
1,125,000    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง)  

 
1,125,000    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง)  

 
1,125,000    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง)  

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

72 ก่อสร้าง/ซ่อม
บ ารุง/ปรับปรุง
ถนนลูกรังจาก
บ้านหนองหิน
ไปอ่างเก็บน้ า
วังครก 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ระยะทาง   
2,400 เมตร 

 
1,800,000     
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง)  

 
1,800,000     
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง)  

 
1,800,000     
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง)  

 
1,800,000     
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง)  

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

73 ก่อสร้าง/ซ่อม
บ ารุง/ปรับปรุง
ถนนลูกรังจาก
บ้านหนองหิน
เข้าพื้นที่
การเกษตร 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ระยะทาง   
2,100 เมตร 

 
1,5875,00
0    (งบ

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง)  

 
1,5875,00
0    (งบ

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง)  

 
1,5875,00
0    (งบ

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง)  

 
1,5875,00
0    (งบ

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง)  

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

74 ก่อสร้าง/ซ่อม
บ ารุง/ปรับปรุง
ถนนลาดยาง
บ้านซับหมีถึง
บ้านเทพพนม 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ระยะทาง 1,985 
เมตร 

 
4,912,875    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
4,912,875    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
4,912,875    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
4,912,875    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

75 ก่อสร้าง/ซ่อม
บ ารุง/ปรับปรุง
ถนนหินคลุก
บ้านซับหมีถึง
บ้านเทพพนม 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ระยะทาง815 
เมตร 

 407,500       
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 407,500       
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 407,500       
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 407,500       
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

   

 

     

 

 

   

 

 
 
 
  

    

 

 

   
 

     
 

 



  
 

                              แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก  
 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

             
เป้าหมาย            
(ผลผลิตของ
โครงการ)                             

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที ่
   2561 
(บาท) 

   2562   
(บาท) 

   2563   
(บาท) 

    2564      
(บาท) 

 (KPI) 

ด าเนินการ 
76 ก่อสร้าง/ซ่อม

บ ารุง/ปรับปรุง
ถนนคอนกรีต
แยก ทล.เทพ
สถิตถึงบ้านนา
เข้าพื้นที่
การเกษตร 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ระยะทาง 2,070 
เมตร 

 
6,003,000    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง)  

 
6,003,000    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง)  

 
6,003,000    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง)  

 
6,003,000    
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง)  

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

77 กอ่สร้าง/ซ่อม
บ ารุง/ปรับปรุง
ถนนคอนกรีต
เช่ือมระหว่าง
หมู่ที่ 1 บ้านวะ
ตะแบกคุ้มมอ
ดินทรายถึงหมู่
ที่ 2 บ้านหว้ย
เกต ุ

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ขนาด 5X3,000 
เมตร 

 
8,700,000     
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
8,700,000     
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
8,700,000     
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
8,700,000     
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

78 ก่อสร้าง/ซ่อม
บ ารุง/ปรับปรุง
เส้นทางเข้าสู่
แปลง
การเกษตร คุ้ม
บ้านน้อย 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ขนาด 4X4,000 
เมตร 

 
2,400,000     
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
2,400,000     
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
2,400,000     
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
2,400,000     
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

79 ก่อสร้าง/ซ่อม
บ ารุง/ปรับปรุง
เส้นทางเข้าสู่
คุ้มไร่องุ่น 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ขนาด 4X4,000 
เมตร 

 
2,400,000     
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
2,400,000     
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
2,400,000     
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
2,400,000     
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

80 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
บ้านเขากี ่-บา้น
หนองกระโจม 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ขนาดกวา้ง 5 
เมตร ระยะทาง 
3  กิโลเมตร 

    
2,250,000

.00  

    
2,250,000

.00  

    
2,250,000

.00  

    
2,250,000

.00  

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

81 ก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติก 
เช่ือมหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 12 

เพื่อประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

 ขนาดกว้าง 
ระยะทาง 3 
กิโลเมตร 

    
2,250,000

.00  

    
2,250,000

.00  

    
2,250,000

.00  

    
2,250,000

.00  

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 



  
 

                              แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก  
 

 
1.3  แผนงานการก่อสรา้งขยายเขตไฟฟ้า  ไฟฟ้าสาธารณะ  ประปา  บ่อบาดาล  
และโทรศัพท์ 

   

 

 

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

             
เป้าหมาย            
(ผลผลิตของ
โครงการ)                             

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที ่
   2561 
(บาท) 

   2562   
(บาท) 

   2563   
(บาท) 

    2564      
(บาท) 

 (KPI) 

ด าเนินการ 
1 ก่อสร้างประปา

ผิวดินขนาด
ใหญ่  หมู่ที ่4  
บ้านห้วยฝรั่ง 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและ
ได้มาตรฐาน 

ได้ระบบประปา
ผิวดินขนาดใหญ่ 
ก าลังผลิต 10 
ลบ.ม/ชม 

 
3617900 
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
3617900 
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
3617900 
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
3617900 
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ที่ได้รับ
ประโยชน ์

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าอุปโภค
บริโภคอยา่ง
ทั่วถึงและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างประปา
ผิวดินขนาด
ใหญ่  หมู่ที ่8  
บ้านช่อง
ส าราญ 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและ
ได้มาตรฐาน 

ได้ระบบประปา
ผิวดินขนาดใหญ่ 
ก าลังผลิต 10 
ลบ.ม/ชม 

 
3617900 
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
3617900 
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
3617900 
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
3617900 
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ที่ได้รับ
ประโยชน ์

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าอุปโภค
บริโภคอยา่ง
ทั่วถึงและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างประปา
ผิวดินขนาด
ใหญ่  หมู่ที ่11  
บ้านดงลาน 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและ
ได้มาตรฐาน 

ได้ระบบประปา
ผิวดินขนาดใหญ่ 
ก าลังผลิต 10 
ลบ.ม/ชม 

 
3617900 
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
3617900 
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
3617900 
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
3617900 
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ที่ได้รับ
ประโยชน ์

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าอุปโภค
บริโภคอยา่ง
ทั่วถึงและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 
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ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

             
เป้าหมาย            
(ผลผลิตของ
โครงการ)                             

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที ่
   2561 
(บาท) 

   2562   
(บาท) 

   2563   
(บาท) 

    2564      
(บาท) 

 (KPI) 

ด าเนินการ 
4 ก่อสร้างประปา

ผิวดินขนาด
ใหญ่  หมู่ที ่ 12   
บ้านมอสามชั้น 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและ
ได้มาตรฐาน 

ได้ระบบประปา
ผิวดินขนาดใหญ่ 
ก าลังผลิต 10 
ลบ.ม/ชม 

 
3617900 
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
3617900 
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
3617900 
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
3617900 
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ที่ได้รับ
ประโยชน ์

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าอุปโภค
บริโภคอยา่ง
ทั่วถึงและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างประปา
ผิวดินขนาด
ใหญ่  หมู่ที ่22  
บ้านเทพพนม 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและ
ได้มาตรฐาน 

ได้ระบบประปา
ผิวดินขนาดใหญ่ 
ก าลังผลิต 10 
ลบ.ม/ชม 

 
3617900 
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
3617900 
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
3617900 
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

 
3617900 
(งบกรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง
ท้องถิ่น)  

ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ที่ได้รับ
ประโยชน ์

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าอุปโภค
บริโภคอยา่ง
ทั่วถึงและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 
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ส่วนที่  5 
การติดตามและประเมินผล 

1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
1.1  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้อง 

ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13   

1.2  และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตาม 
แนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่  10 ตุลาคม 2559 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
 

2.การติดตามและประเมินผลโครงการ 
2.1  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้อง 

ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13 

2.2  และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตาม 
แนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797  ลงวันที่  10 ตุลาคม 2559  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2559 
 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาต าบลให้บรรลุ

เป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสทิธิผลสูงสดุในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตาม
และประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  
ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการ
ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
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  โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0703  ลงวันที่  2  กุมภาพันธ์  2548 เรื่อง  

แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 7 การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830  ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  2556  ให้แล้วเสร็จภายใน 15  วัน  
นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
  (2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของต าบลในภาพรวม   

โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร 

ส่วนต าบล 
แบบท่ี  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ 

4.ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

 1. เกิดการพัฒนาที่ล่าชา้ เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน 
สลับสับซ้อน 

 2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนา่ยกับกระบวนการจัดท าแผนท่ีมีความยุ่งยากมากข้ึน 
 3. ปัญหาอาจไม่ไดร้ับการแกไ้ขอยา่งตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบยีบกฎหมายที่ท าไดย้ากและบางเรือ่งอาจท า

ไม่ได้   
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

 1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

2)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณค์ลังในการพิจารณาโครงการ/
กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  

3)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถด าเนินการได้ใน
ปีงบประมาณนั้น   

4)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง
ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 
 

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

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

