
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕61-2565) 

 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 

อ าเภอกันทรลักษ์    จังหวัดศรีสะเกษ 
 



 
 
 
 

                                                                                           หน้า 
ส่วนที่  1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน       
             
  1. ด้านกายภาพ               1 
  2. ด้านการเมือง/การปกครอง             6 
  3. ประชากร               7 
  4. สภาพทางสังคม               8 
  5. ระบบบริการพ้ืนฐาน            10 
  6. ระบบเศรษฐกิจ            11 
  7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม           12 
  8. ทรัพยากรธรรมชาติ            13 
 
ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น              

  1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค         14 
  2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         69 
  3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น          74 
 
ส่วนที่  3  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสูก่ารปฏิบตัิ             

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน          77 
  2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น           78 
  - แบบ ผ. 01             78 
  - แบบ ผ. 02             90 
  - แบบ ผ 02/1            119 
  - แบบ ผ. 03            121 
 
ส่วนที่  4  การติดตามและประเมินผล                      
  1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์         122 
  2. การติดตามและประเมินผลโครงการ         127 
  3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น          132 
  4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต       134 
 

 

สารบัญ 
 



 1  
 

 

ส่วนที่ ส่วนที่ ๑๑  
 
 
 
 
 

1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล    
    องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  ตั้งอยู่  หมู่ 1  ต าบลจานใหญ่  อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวัด
ศรีสะเกษ  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ  ของอ าเภอกันทรลักษ์  ระยะห่างจากอ าเภอ   ประมาณ   11  กิโลเมตร              
มีอาณาเขตดังนี ้

- ทิศเหนือติดกับต าบลเสียว   อ าเภอเบญจลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ 
- ทิศใต้ติดกับต าบลน้าอ้อม   อ าเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ 
- ทิศตะวันออกติดต าบลหนองหว้า   อ าเภอเบญจลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ 
- ทิศตะวันตกติดต าบลตระกาจ   อ าเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ 
เนื้อที ่องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่   มีพ้ืนที่ประมาณ  50.81  ตารางกิโลเมตร    
ต าบลจานใหญ่  ประกอบด้วย  
      
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
1 บ้านจานใหญ่ 9 บ้านสี่แยก 
2 บ้านทุ่งจาน 10 บ้านมหาราช 
3 บ้านตาลอย 11 บ้านเหรียญทอง 
4 บ้านหนองคัน 12 บ้านโนนขาม 
5 บ้านช าโพธิ์ 13 บ้านโพนทอง 
6 บ้านไร่เจริญ 14 บ้านหนองตาสา 
7 บ้านตาเกษ 15 บ้านเศรษฐกิจ 
8 บ้านศรีอุดม 16 บ้านจานใต้ 

สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 

๑.  ด้านกายภาพ 
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แผนที่องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ ่
อ าเภอกันทรลักษ์   จังหวดัศรีสะเกษ 
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ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ ่
 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
 

1. นายมลคล  สิงห์ค า  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่  
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 

  2.   - รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
  3.   - รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
  4.   - เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 

 

 
โครงสร้างคณะผู้บริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

ข้อมูลด้านการศึกษาคณะผู้บริหาร 
 

คณะผู้บริหาร ระดับการศึกษา 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปริญญาตรี 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   - 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   - 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   - 

 
 
 
 
 
 
 
 

นายก อบต. 

รองนายก อบต. รองนายก อบต. 

เลขานุการนายก 
อบต. 
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สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
1 นายค าเพียร    ค าล้อม ประธานสภาฯ 
2 นายสีทน หาญกลาง รองประธานสภาฯ 
3 นายค ามอญ สุขชาติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
4 นายทองสุข สุขชาติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
5 นายสุจินต์ จุลหอม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
6 นายค าศรี โกศล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
7 นายนิรัตน์ จันทร์หอม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
8 นายส าราญ บัวลา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
9 นายทองผัด กุลมาต สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
10 นางสมบัติ โสดาธาตุ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
11 นายล าเพิน ชาบุญเรือง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
12 นายพะโยม สร้อยศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
13 นางสมถวิล นามวิลา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
14 นางละมัย ศรีสด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
15 นางสาวสุภาวด ี คิดโสภา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
16 นายปัญญา บ ารุงผล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
17 นายบุญถม บัวสด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
18 นายประหยัด ชิณโคตรพงธ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 
19 นายประภาส พระอารักษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 
20 นายปัญญา จั่วจันทึก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 
21 นางยุพิน จั่วจันทึก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 
22 นายสุพี สายศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 
23 นายหมอง โจมสติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 
24 นายพิชิต เพ็ชรินทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 
25 นายจอมพัน จันทง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 
26 นายสุริยา กีดกัน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 
27 นายทองค า ยั้งใจ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14 
28 นายเฮ็ง โจมสติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14 
29 นายเจริญศิลป์ บึงแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 
30 นายทองปน รองเมือง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 
31 นายสะอาด จันพูล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 16 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ(จ านวน  ๕  ส านัก/กอง) 
พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง 

๑.  ส านักงานปลัด 
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(3) หัวหน้าส านักปลัด   
(4) นิติกร 
(5) นักทรัพยากรบุคคล   
(6) นักจัดการงานทั่วไป 
(7) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
(8)  เจ้าพนักงานธุรการ 
(9) เจ้าพนักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
   

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
(1) ผูช่้วยนักวิชาการเกษตร 
(2) ผูช่้วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 

(3) ผูช่้วยเจ้าพนักงานธุรการ 2 ต าแหนง่  
(4) พนักงานขับรถยนต์ 
-  พนักงานจ้างทั่วไป 
(1) นักการภารโรง 

(2) ยาม 
(3) คนงานทั่วไป 4  ต าแหน่ง 

๒.  กองคลัง 
(1) ผู้อ านวยการกองคลัง 
(2) นักวิชาการเงินและบัญชี 
(3) เจ้าพนักงานพัสดุ 
(4) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

 

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
(1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
(2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   
(3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ   
(4) ผูช่้วยเจ้าพนักงานธุรการ 

๓. กองช่าง 
(1) ผู้อ านวยการกองช่าง  
(2) นายช่างโยธา   (ว่าง) 

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
(1) ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
(2) ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
(3) ผูช่้วยเจ้าพนักงานธุรการ 

๔.  กองการศึกษา 
(1) ผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
(2)  นักวิชาการศึกษา     
(๓)  ครู  จ านวน  5  ต าแหนง่ 

 
 

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
(1) ผู้ดูแลเด็ก จ านวน  3  ต าแหน่ง 
(2) ผูช่้วยเจ้าพนักงานธุรการ 
-  พนักงานจ้างทั่วไป 
(1) ผู้ดูแลเด็ก จ านวน  3  ต าแหน่ง 

๕.  กองสวัสดิการสังคม 
(1)  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม   
(2)  นักพัฒนาชุมชน    

 
 

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
(1) ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน    
(2) ผูช่้วยเจ้าพนักงานธุรการ 

รวม จ านวน  23  คน จ านวน  27  คน 
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1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  
  สภาพพ้ืนที่ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่มีสภาพทั่วไปของพ้ืนที่เป็นที่ราบต่ า  

และบางส่วนเป็นที่ราบสูง  สภาพที่ดินส่วนใหญ่เป็นดินภูเขาไฟ  ล าห้วย  คลอง  และสระน้ ากระจายตามพ้ืนที่  จึง
เหมาะแก่การท าการเกษตร 

 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ  
   สภาพอากาศทั่วไปของเขตพ้ืนที่ต าบลจานใหญ่มีความคล้ายคลึงภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างโดยทั่วไปจ าแนกได้ดังนี้ 
  ฤดูร้อน เริ่มต้นระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายนอากาศร้อนจัดและแล้งจัดติดต่อเป็นระยะ
เวลานานความชื้นในอากาศมีน้อยและมีพายุฤดูร้อนเป็นบางช่วงที่มีคลื่นความร้อนปกคลุม  
  ฤดูฝน เริ่มต้นระหว่างเดือนพฤษภาคม - ตุลาคมอากาศร้อนและมีพายุลมฝนฟ้าคะนองลมแรง
กว่าปีทีแ่ล้วและมีภาวะฝนทิ้งช่วงในบางช่วง 

ฤดูหนาว เริ่มต้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์  
๑.4  ลักษณะของดิน  
  สภาพดินในเขตต าบลจานใหญ่ ลักษณะดินเป็นดินภูเขาไฟ  มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย  ท า

ไร่ ท านา ท าสวน  พื้นที่ปลูก ข้าว มันส าปะหลัง ยางพารา ข้าวโพด  ลองกอง  เงาะ ทุเรียน กล้วยไข่     
 

 
 
 

 2.1  เขตการปกครอง  
   องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ประกอบด้วยหมู่บ้าน 16 หมู่บ้านมีพ้ืนที่อยู่ในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทั้งหมด 16 หมู่บ้าน ดังนี้ 
 

ผู้ใหญ่บ้านต าบลจานใหญ่ 
หมู่ที่ 1  บ้านจานใหญ่ นายฉลวย  จิบจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 2  บ้านทุ่งจาน นายค าหาร  จันทร์หอม ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 3  บ้านตาลอย นายกิจ  บุตรสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 4  บ้านหนองคัน นายสนั่น  แจ่มสงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 5  บ้านช าโพธิ์ นายวงเดือน  สายทอง ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 6  บ้านไร่เจริญ นายรัตน์  ทองทิพย์ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 7  บ้านตาเกษ นายเสาร์  ศรีบุญ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 8  บ้านศรีอุดม นางจันทิมา วรรณจู ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 9  บ้านสี่แยก นายสมปอง  ทองใส ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 10  บ้านมหาราช นายบุญเพ็ง   เรณู ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 11  บ้านเหรียญทอง นายสมเดช  จันทร์ทง ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 12  บ้านโนนขาม นายจันที  กั้วจรัญ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 13  บ้านโพนทอง นายเทพทัย  แก่นสาร ก านันต าบลจานใหญ่ 
หมู่ที่ 14  บ้านหนองตาสา นายสุกัน  ศรีทอง ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 15  บ้านเศรษฐกิจ นางจอมศรี  แก้วสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 16  บ้านจานใต้ นายประยงค์  พนเตชะ ผู้ใหญ่บ้าน 

๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
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 2.2  การเลือกตั้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่มีทั้งหมด 1๖ หมู่บ้าน  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการ

เลือกตั้งเป็นอย่างดีไม่กว่าจะเป็น การเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล         
การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  การเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประชาชนมาใช้สิทธิ  

 

 
 
 
3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 
 

จ านวน 1๖  หมู่บ้าน (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน หญิง(คน) ชาย(คน  

๑ บ้านจานใหญ่ 353 519 511 

๒ บ้านทุ่งจาน 253 477 503 

๓ บ้านตาลอย 241 456 453 

๔ บ้านหนองคัน 206 393 453 

๕ บ้านช าโพธิ์ 176 400 348 

๖ บ้านไร่เจริญ 257 443 458 

7 บ้านตาเกษ 215 281 298 

8 บ้านศรีอุดม 198 341 333 

9 บ้านสี่แยก 270 233 234 

10 บ้านมหาราช 182 267 291 

11 บ้านเหรียญทอง 193 322 334 

12 บ้านโนนขาม 128 294 290 

13 บ้านโพนทอง 122 175 174 

14 บ้านหนองตาสา 89 192 190 

15 บ้านเศรษฐกิจ 45 89 88 

16 บ้านจานใต้ 91 163 178 

รวมทั้งสิ้น 3,019 5,045 5,๑36 
 

 
 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอกันทรลักษ์  ณ เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 25๖๒ 
 
 

๓.  ประชากร 
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3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

ประชากร 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  (ปี พ.ศ. ๒๕๖1) 

ประชากร หญิง ชาย ช่วงอายุ 

จ านวนประชากรเยาวชน 1,150 1,023 อายุต่ ากว่า  ๑๘ปี 

จ านวนประชากร 3,426 3,364 อายุ  ๑๘ – ๖๐ป ี

จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 551 670 อายุมากกว่า ๖๐ปี 

รวม 5,๑27 5,057 ทั้งสิ้น  10,184  คน 
 

 
 
  
 
 
4.1  การศึกษา 
  ด้านการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  มีการจัดการด้านการศึกษา  โดยมี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โรงเรียน  สภาบันการอาชีวศึกษา ตามข้อมูล  ดังนี้   
 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจานคุณาราม 

   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลอย 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านไร่เจริญ 
 

 โรงเรียน 
   โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา 
   โรงเรียนตาลอย-หนองคัน 
   โรงเรียนช าโพธิ์-ตาเกษ 
   โรงเรียนบ้านมหาช 2 

จ านวนประชากรขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
(เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี) 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 25๖2 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

5,121 5,017 5,134 5,060 5,136 5,045 5,134 5,060 

        
10,103 10,138 10,194 10,181 

4.  สภาพทางสังคม 
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   โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 
 

 สภาบันการอาชีวศึกษา 
    วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 
 

4.2  สาธารณสุข 
    ด้านการสาธารณสุขในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  มีการจัดการด้านสาธารณสุข ดังนี้ 
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจานใหญ่   

 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านศรีอุดม  
  - สถานพยาบาลเอกชน   2  แห่ง  

  - อัตราการใช้ส้วมราดน้ าร้อยละ  100 
 

๔.๓  อาชญากรรม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมย
ทรัพย์สินประชาชน  และท าลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  ก็ได้ด าเนินการ
ป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูก
วิธีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่ส ารวจพบว่ามีการป้องกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  
วิธีการแก้ปัญหาคือ การติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่มีความเสี่ยง  รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วง
เทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะ
วิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่าง
มาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  
ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ  
ผู้น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะ
แก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้ 
              - สถานีต ารวจ (ตชต.) โคบัง  
   - ศูนย์ กู้ชีพจานใหญ่ 
 

๔.๔  ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  พบว่ามีผู้ที่ติดยาเสพติดและผู้ค้า

ติดยาเสพติด  องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  ได้รับความร่วมมือกับทางผู้น าชุม  ประชาชน ที่ช่วยสอดส่อง
ดูแลอยู่เป็นประจ า  การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  สามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจ
หน้าที่เท่านั้น  เช่น  การติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่มีความเสี่ยง  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  
การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี   ทั้งนี้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

 
 
 

 ๔.๕  การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ ได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
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(๑) ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
(๒) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓) ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
(๔) ด าเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป 
(๕) ด าเนินโครงการสงเคราะห์ครองครัวผู้ยากไร้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.  
(6) ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน  
 
 

 
 
 

5.1  การคมนาคมขนส่ง 
ในเขตพ้ืนที่ของต าบลจานใหญ่มีเส้นทางการคมนาคมในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  และพ้ืนที่

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2085 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  24    เป็นเส้นทางที่รถประจ าทางวิ่งผ่านโดย
วิ่งจากจังหวัดอุบลราชธานี  ไป  จังหวัดระยอง  จังหวัดชลบุรี  จังหวัดกรุงเทพฯ  

1.รถตูว้ิ่งจากจังหวัดอุบลราชธานี  ไป  อ าเภอกันทรลักษ์ 
2.รถโดยสารบริษัทนครชัยแอร์วิ่งจากจังหวัดอุบลราชธานี  ไป จังหวัดกรุงเทพฯ 
3.รถโดยสารบริษัทนครชัยแอร์วิ่งจากจังหวัดอุบลราชธานี  ไป จังหวัดระยอง  จังหวัดชลบุรี  
  
๕.๖  เส้นทางคมนาคม 

การคมนาคมของต าบลจานใหญ่มีเส้นทางที่สามารถเข้ามาสู่ตัวต าบลได้ 2 เส้นทางหลักดังนี้ 
  ถนนทางหลวงหมายเลข  2085   
  ถนนทางหลวงหมายเลข  24        

 ถนนภายในต าบล 
1. ถนน คสล.   
2. ถนนลูกรังและหินคลุกในหมู่บ้าน 
3. ถนนดินในหมู่บ้าน 

 
 5.2 การไฟฟ้า 

การขยายเขตไฟฟ้าในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือท่ีสาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้
ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วน
ต าบลจึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย 
เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วน
ต าบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้
ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  
 

๕.๓ การประปา 
การประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ไม่มีกิจการประปาแต่ละหมู่บ้านได้บริหาร

จัดการเอง และทุกหมู่บ้านสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์   

5.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 
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5.4 โทรศัพท์ 

ปัจจุบันในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชน
ได้นิยมใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้เช่น  
โทรศัพท์มือถือ  ส าหรับสถานที่ราชการ  ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานในการติดต่อสื่อสาร  ใช้อยู่ 

 
 5.5ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
  - องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  ไม่มีไปรษณีย์      
   -  มีหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านมีครบทั้ง 16 หมู่บ้าน 
  -  มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี  ที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 
  -  องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่  แต่ก็มีบางรายการ
ที่ยังคาลดแคลนเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ นั้นมีไว้ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ในการด าเนินภารกิจบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
เท่านั้น  แต่หากประชาชนเดือดร้อน หรือหน่วยงานอื่นเดือนร้อน ก็สามารถมายืมใช้ได้ 
  

 
 6.1 การเกษตร 

พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยมี
กิจกรรมการเกษตรที่ส าคัญ  ได้แก่ ท านา  ท าสวนผลไม้ ท าไร่   เลี้ยงสัตว์    

ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ  ได้แก่  ข้าว  มันส าปะหลัง  กล้วยไข่ ยางพารา ทุเรียน  เงาะ 
มังคุด ลองกอง  ข้าวโพด 

 
6.2 การประมง 

  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ไม่มีการประมง  เป็นการจับปลาตามธรรมชาติใน
บริโภคในครัวเรือนตามฤดูกาลเท่านั้น 
  
 6.3 การปศุสัตว ์

การปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงใน
ครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ เพ่ือจ าหน่ายและบริโภคเองใน
ครัวเรือน 

 
 6.4 การบริการ 

  ที่พักรีสอร์ท  5 แห่ง 
  ร้านอาหาร  15 แห่ง  

 6.5 การท่องเที่ยว 
  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว   
 
 6.6 อุตสาหกรรม 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
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  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่มีอุตสาหกรรมขนากกลาง 2  แห่ง 
   - กิจการอตุสาหกรรมขนาดกลาง (โรงสีข้าว)   จ านวน   ๑   แห่ง 

- กิจการอตุสาหกรรมขนาดกลาง (โรงแป้งมัน)   จ านวน   ๑   แห่ง 
 

  6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  - เซเว่น 7-11   ๑ แห่ง 

- สถานีบริการน้ ามัน  1 แห่ง 
 - อู่ซ่อมรถ   4 แห่ง 
 - ร้านขายรถแทรกเตอร์  1 แห่ง  
 - สถานีไฟฟ้าฝ่ายผลิต  1 แห่ง 
- โรงเลื้อย     1 แห่ง 
- หลังคาเหล็กสรรไท   1 แห่ง 
- บริษัทสินเชื่อ    2 แห่ง 
-โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 2   แห่ง 

 
6.8 แรงงาน 

   ประชากรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ท างานรับจ้างด้านการเกษตร  และมีบางส่วนออกไปจ้างท างานนอก
พ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ   
 
 
 

๗.1 การนับถือศาสนา 
   ประชาชนในพ้ืนทีต าบลจานใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ 
 

7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
   -  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่      
   -  ประเพณีวันสงกรานต์    
   -  ประเพณีลอยกระทง    
   -  ประเพณีวันเข้าพรรษา     
   -  ประเพณีวันออกพรรษา  
 

7.๓  ภูมปิัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  -ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  ท่อผ้าฝ่าย 
   -ภาษาถิ่นประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาอีสาน  

7.๔  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในต าบลจานใหญ่ได้มีสินค้าพ้ืนเมืองและของฝากส่วนใหญ่จะเป็นผลผลิตทาง
การเกษตรตามฤดูกาล  เช่น ข้าวโพด  ทุเรียน  ลองกอง  เงาะ  กล้วยไข่ หอมแดง  สะตอ ฝักทอง 
   
 

๗. ศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรม 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
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8.๑ น้ า  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน ล าน้ า ห้วย  บึง  หนองน้ า    
 8.๒ ป่าไม้  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ไม่มีป่าไม้ 

8.๓ ภูเขา  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ไม่มีภูเขา 
8.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก เป็นที่นา ไร่  
สวน  ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ  
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ส่วนที่  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 

1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
 การจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ   20  ปี  ของ
ประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะ
กรรมกรรจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี (พ.ศ.2560 – 2579)  สรุปย่อได้  
ดังนี้ 
  วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตาม 
                      หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 คติพจน์ประจ าชาติ“ม่ันคง  ม่ังคั่ง  ยั่งยืน” 
  ประกอบด้วย  6  ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่  1   เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่  2   เศรษฐกิจขยายตัวด้วยการค้าส่งค้าปลีกและเศรษฐกิจดิจิตัลที่เข้มข้นข้ึน 
  ยุทธศาสตร์ที่  3   คนไทยมีศักยภาพและความสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต 
  ยุทธศาสตร์ที่  4   สังคมไทยมีความเป็นธรรม  มีความเหลื่อมล้ าน้อย 
  ยุทธศาสตร์ที่  5   เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่  6   ระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย  รับผิดชอบ โปร่งใส  
      ตรวจสอบได้และประชาชนมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
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  1. ความเป็นมา 
  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  30  มิถุนายน  2558  เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ  มีอ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20  ปี  เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20  ปี  ให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่   2  ของรัฐบาล           
(ปี  2558 - 2559)  และกรอบการปฏิรูปในระยะที่   3  (ปี  2560  เป็นต้นไป)  คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  2  คณะ  ได้แก่  (1) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และ
กรอบการปฏิรูป  เพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20  ปี  และ  (2) คณะอนุกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ 
(Roadmap)  ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20  ปี 
  คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ  20  ปี  ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
กรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน  ได้แก่ภาคราชการ  ภาคเอกชน  ภาคการเมือง  และ 
นักวิชาการ  รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ   และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมา
เป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย  และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20  ปี  ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 
  ในการด าเนินการขั้นต่อไป  คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  ก่อนที่จะน าเสนอต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการ
บริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม  2559  ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  (ตุลาคม  2559 – กันยายน  2564)  นอกจากนี้หน่วยงานต่าง ๆ  จะได้นา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ซึ่งเป็นแผนระยะ  5 ปี  มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับ
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กระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่
ระหว่างการด าเนินการ  ซ่ึงคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม  2560 
   2. สาระสาคัญ 
   2.1 สภาพแวดล้อม 
   ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา  กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ  โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม  สิ่งแวดล้อม  เทคโนโลยี  และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่าง ๆ  ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและ
การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้าง
เศรษฐกิจในระบบ  “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง”  ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่  “พ่ึงพา
อุตสาหกรรมและการส่งออก”  การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืน ๆ  ที่อาศัยเทคโนโลยี
สมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่าง  ภาคการเกษตรกับ
ภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น  และปัญหาความยากจนกระจุกตัวใน
กลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  องค์ความรู้  แหล่งทุน และ
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ใน พ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า  ในขณะที่การใช้
เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีใช้เทคโนโลยีในระดับกลาง ๆ  ซึ่ง
ส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ  ต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศ  โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้
วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น  ในอีก
ด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยง
อย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ท าให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืน ๆ  ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ  การก่อการร้าย 
โรคระบาด  เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ  และการก่อการร้าย  อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่าง ๆ  ขณะที่
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น  ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการด ารงชีวิตของ
ประชาชน  การบริหารจัดการทางธุรกิจ  และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 
  นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่   21  กระแสโลกาภิวัตน์ได้ท าให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล   ในขณะที่โอกาสทาง
เศรษฐกิจขยายเพ่ิมขึ้น  แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล  (digital divide)  ถ้าหาก
ไม่สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมาก
ขึ้น  ประกอบกับในอนาคต20ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีการเปลี่ ยนแปลง
อย่างมีนัยส าคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกท่ีส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต  ได้แก่  กระแสโลกาภิ
วัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรี
และรวดเร็วของผู้คน  เงินทุน  ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี  และสินค้าและบริการ  ขณะเดียวกัน
การรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลก
เคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ  10  ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี  2551 
– 2552  และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่าง ๆ  เพ่ิมสูงขึ้นและ
กลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง  ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยาย
ปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ  ยุโรป  และญี่ปุ่น  ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืน
ตัวเต็มที่  รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ  นอกจากนั้นการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอิ่มตัวมากขึ้น  ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการ
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ผลิตของโลกเพ่ิมข้ึนขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง  เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้ม
การก่อตัวที่ชัดเจน  แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ ๆ  ที่จะเป็นโอกาสส าหรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ๆ  ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง  10  ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะ
ขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ  5.1  ในช่วง  5  ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก  (2546 – 2550)  สถานการณ์ที่
ตลาดโลกขยายตัวช้า  แต่ประเทศต่าง ๆ 
  ขยายก าลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต  การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น 
ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ  10 – 15  ปี  ข้างหน้านี้  จะทาให้ขนาดของตลาดใน
ประเทศขยายตัวช้าลง  เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงส าหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหาก
ประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 
  ในด้านความมั่นคงของโลกก็ก าลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของสหรัฐฯ 
เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้น าโลกและเพ่ือค้านอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นในเอเชียและ
ยุโรปนั้น  น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี  2560 – ปี  2579  มีลักษณะ
ผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง  โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคี
และพหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ ส าหรับการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบ
ใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
ประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไข
การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้อง
ปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและน าเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ และช่วยแก้ปัญหา
การลดลงของทรัพยากรต่าง ๆ  รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม  จึงต้อง
ผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงทางอาหารของโลก 
  นอกจากนั้น  ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน  ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย  แม้จะส่งผลให้เกิด
โอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ  แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน  รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่าย
งบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลาย ๆ  ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ  คลังที่
ส าคัญ  ส าหรับ  ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวี
ความรุนแรงมากขึ้นนั้น  กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจ  การด ารงชีวิต  การผลิตและ
การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน  ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนา
ให้มีความทั่วถึงมากขึ้น  ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่   และความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม  ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและ
ภาคธุรกิจเอกชน  การใช้ระบอบประชาธิปไตย  และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 
  ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
ท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ  โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมา
ตั้งแต่ปี  2531  และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี   2553 
และล่าสุดในปี  2557  รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น  5,739  ดอลลาร์  สรอ.  ต่อปีฐานการผลิตและ
บริการหลากหลายขึ้น  ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก  หลายสาขาการผลิตและบริการ
สามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง  อาทิ  กลุ่ม
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ยานยนต์  อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า  อุตสาหกรรมอาหาร  สินค้าเกษตร  การท่องเที่ยว  และบริการ
ด้านสุขภาพ  ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมข้ึนเป็น  38.1  ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน 
38.6  ล้านคน  อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ  1  ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ 
20.0  ในปี  2550  เป็นร้อยละ  10.9  ในปี  2556  คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ  โอกาสการได้รับ
การศึกษา  บริการสาธารณสุข  บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ  และการคุ้มครองทางสังคม  
อ่ืน ๆ  รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ  มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ  ในขณะเดียวกัน
ประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น  ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคี
และพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองของประเทศ
ก็มีความก้าวหน้าไปมาก  รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่าง ๆ 
ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 
  นอกจากนั้น  ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี   2540 – 2541  ได้ส่งผลให้
ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน  ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหาร
จัดการที่ดีอันได้แก่  การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดี
ขึ้น  มีการก ากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้น
และฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง  มีการปรับปรุงใน
เรื่องกฎหมาย  กฎระเบียบต่าง ๆ  ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น  มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับ
กลุ่มต่าง ๆ  สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น  ช่วยสร้างบรรยากาศ
ของการแข่งขันในตลาด  และสนับสนุนให้การดาเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น 
  แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ   สังคม  และการเมือง 
จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทยได้แก่  โครงสร้างประชากรสูงอายุมากข้ึนตามลาดับ  แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยัง
ต่ าและการออมไม่เพียงพอ  ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง 
ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า  ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวม  ต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็น
แรงขับเคลื่อนหลัก  ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูง
กว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก  จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ  ฐานการผลิต
เกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า  โดยที่การใช้องค์ความรู้  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิม
มูลค่ายังมีน้อย  การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ  การวิจัยที่ด าเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้
เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า  การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย  ส าหรับการด าเนินงานและ
การบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ  การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามัก
ขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ า  ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ  ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็น
วงกว้าง  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ ายังไม่เป็นระบบโครงข่าย
ที่สมบูรณ์และล่าช้า  การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล  และกฎระเบียบต่าง ๆ  ล้าสมัยไม่ทันกับการ
เปลี่ยนแปลง  คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม  ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
เป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก  รวมทั้งปัญหาใน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 
  ทั้งนี้  ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ  ได้แก่ 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์  ในระยะเวลา  20  ปีต่อจากนี้ไป  จะมีนัย
ยะที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ  ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง  ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม  ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ  ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับ
ข้อจ ากัดด้านทรัพยากร  ทั้ งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและ
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สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้าในมิติต่าง  ๆ  ก็มีนัยยะต่อการ
สร้างความสามัคคี 
  สมานฉันท์ในสังคม  ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์  ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือ
ยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง   และการปฏิรูปกฎระเบียบและ
กฎหมายที่ท าให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้า  และที่ส าคัญเงื่อนไขจ าเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การ
แก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน  ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและ
การเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ด ี
  โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว  จะส่งผล
ให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากข้ึนภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้น
ขึ้น  เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง  โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน  สินค้าและบริการ  เงินทุน  องค์ความรู้
เทคโนโลยี  ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ  เป็นไปอย่างเสรี  ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่
ประเทศต่าง ๆ  เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน  ขณะเดียวกันความ
เสี่ยงและข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการด าเนินธุรกิจและการด าเนินชีวิตของผู้คนก็
เพ่ิมขึ้น  กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ  
สิทธิมนุษยชน  และกฎระเบียบทางการเงิน  เป็นต้นเงื่อนไขต่าง ๆ  ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทย
ต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น  โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึง
การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศ
เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ  ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้
ในระยะ  4 – 5  ปีต่อจากนี้ไป  ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน  รายได้เฉลี่ยของ
ประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้  คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า  และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะ
รุนแรงขึ้น  รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืน
ไปได้ในระยะยาว 
  ทั้งนี้  เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการ
พัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้ งทางเศรษฐกิจและสังคม
ภายในประเทศทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิด
ทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลก
และรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น  จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่าง
รอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านั้น  โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้
โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถ
รับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมา
สร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้  ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการด ารงชีวิตการ
ท างาน  และการเรียนรู้  ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการด าเนินการ
ร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นปัญหานั้น ๆ  ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว 
เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการท างานของภาคส่วนต่าง  ๆ  เพ่ือให้
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  ดังนั้น  จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาประเทศ  เพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศ
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ไทยมีความมั่นคงในทุกด้าน  คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง  และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่าง
ยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจ ากัดรวมทั้งความเสี่ยงของ
ประเทศ  จะน าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการ
ยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกก าลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน  การด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมอง
ภาพอนาคตของประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน 
  อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา  ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ  เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบาย
พรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ท าให้การด าเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง 
ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ  ดังนั้น  เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว  
  และเพ่ือเป็นการก าหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่
เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ  ประเทศไทยจ าเป็นจะต้องมี  “ยุทธศาสตร์ชาติ”  ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ  ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนาดใหญ่  เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว  สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัย
คุกคามแบบใหม่ได้  และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนใน
ชาติได้  จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์  เป้าหมายของประเทศ  และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้
สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่าง ๆ  ของบริบทโลก  และบริบทการพัฒนา
ภายในประเทศ 
  การก าหนดให้มี  “ยุทธศาสตร์ชาติ”  เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว  พร้อม
กับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้
สามารถนาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและน าพา
ประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ 
ปัญหาความเหลื่อมล้ า  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น  และปัญหาความขัดแย้งในสังคม  รวมถึงสามารถรับมือกับ  
ภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไป
พร้อม ๆ  กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวที
โลก  สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  และคนไทยใน
ประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติกาลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคน
ต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ  ซึ่งเป็นแนวทาง  ทิศทางและวิธีการที่ทุก
องค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง  เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทย
ทุกคนต้องการ  คือประเทศไทยมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ  อันได้แก่ 
การเมืองภายในประเทศ  การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ  สังคมจิตวิทยา  การทหาร  วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการพลังงาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  2.2 วิสัยทัศน์ 
  วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  ทั้งนี้วิสัยทัศน์
ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ  อันได้แก่การมีเอกราช  อธิปไตย  และบูรณภาพแห่งเขต
อ านาจรัฐ  การด ารงอยู่อย่างมั่นคง  ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ  การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม
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ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์   ความเจริญเติบโตของชาติความเป็น
ธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ความมั่นคงทาง
พลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน   ด้านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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  ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น  จ าเป็นจะต้องมี
การวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว  และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน  ดังนั้น  จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอด
แนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ  และสร้างความเข้าใจถึง
อนาคตของประเทศไทยร่วมกัน  และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน  เอกชน  ประชา
สังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน  มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว  คนไทยมีความสุข  อยู่ดี  กินดี  สังคมมีความมั่นคงเสมอ
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ภาคและเป็นธรรม  ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ  20  ปีต่อจากนี้ไป  จะ
ประกอบด้วย  6  ยุทธศาสตร์  ได้แก่  (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน  (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  (4) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ  โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 
  2.3.1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วย
ลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก  รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่
มีต่อประเทศไทย  กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ  อาท ิ
  (1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัดคอร์รัปชั่น  สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
  (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน  ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
  (4) การพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ  และรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ  เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
  (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ  การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
  (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  รักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 
  (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
  2.3.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา
ไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ การสร้าง
ความม่ันคงและปลอดภัยด้านอาหาร  การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ  รวมทั้ง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต  ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน  อัน
ได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  การพัฒนาทุนมนุษย์ 
และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ  อาทิ 
  (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ  ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น 
การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค  และเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 
  (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ  บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ 
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป  รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ 
สะอาดและปลอดภัยของโลก 
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  - ภาคเกษตร  โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง  และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ 
สะอาด  และปลอดภัย 
  - ภาคอุตสาหกรรม  โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มี
ศักยภาพสูง  และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ  โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและ
ยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 
  - ภาคบริการ  โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย  มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม  เช่น  การท่องเที่ยว  และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ  ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ  เป็นต้น 
  (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ  ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs)  สู่สากล  และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 
  (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ  จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม  มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง 
และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
  (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ในด้านการขนส่ง  ด้านพลังงาน  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
  (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่าง ๆ  เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ  รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
  2.3.3ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย  ใจ  สติปัญญา  มีความเป็นสากล  มีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล  มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย  มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มี
ครอบครัวที่มั่นคง  กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ  อาท ิ
  (1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
  (2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ  เท่าเทียม  และท่ัวถึง 
  (3) การปลูกฝังระเบียบวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค ์
  (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
  (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะ
จิตใจให้เข้มแข็ง 
  2.3.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพ่ือเร่งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร้างความม่ันคงให้ทั่วถึง  ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม  กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
  (1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
  (2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
  (3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
  (4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
  (5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
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  2.3.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   เพ่ือเร่ง
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความมั่นคงด้านน้า  รวมทั้งมี
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 
และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว  กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ  อาท ิ
  (1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
  (2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง  25  ลุ่มน้ า  เน้นการปรับระบบการ 
      บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
  (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
  2.3.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ   เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ  มีสมรรถนะสูง  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม  มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ  อาท ิ
  (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
  (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
  (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
  (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
  (6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
  (7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
  2.4 กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ 
ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ  อาทิ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  แผนเฉพาะด้านต่าง ๆ  เช่น  ด้านความมั่นคง  เศรษฐกิจ  การศึกษา  ศิลปวัฒนธรรม  ฯลฯ 
แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่   ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้
ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืน ๆ  ของประเทศ  เพ่ือขับเคลื่อน
การพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย  โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน 
ภายใต้ระบบประชารัฐ  คือ  ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน  ภาคประชาชนและประชาสังคม  ทั้งนี้ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการ
นายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ  เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ  จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้
อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 
  2.5 ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
  2.5.1 สาระของยุทธศาสตร์ชาติ  ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน  มีการก าหนดเป้าหมายและ
ภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ  รับรู้  และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอด
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่าง ๆ  ตามระยะเวลาเป็นช่วง ๆ  ของหน่วยงานปฏิบัติ
ได ้ และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 
  2.5.2 ระบบและกฎหมาย  มีกฎหมายรองรับ  มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนในระดับต่าง ๆ  เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ  รวมทั้งกรอบกฎหมายด้าน
การจัดสรรงบประมาณ  ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
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อย่างมีบูรณาการ  และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง 
รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 
  2.5.3 กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดท ายุทธศาสตร์  การน าไปสู่
การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถก าหนด
แผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12(พ.ศ.2560-2564) 
 เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  จะต้องสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ฉบับที่  11  
(พ.ศ.2555 - 2559)  ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  อยู่
ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที ่ 12  เอาไว้แล้ว 
  ดังนั้น  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
จานใหญ่  มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  องค์การบริหาร
ส่วนต าบล   จึงได้น าทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  มีรายละเอียดดังนี้ 
1.กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
 ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12  (พ.ศ.2560 – 2564)  ประเทศไทย
จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศ  อาทิ  กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี  ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ ๆ  การเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุ  การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง  ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่าง ๆ  ทั้งเศรษฐกิจ  สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน   เช่น  ปัญหา
ผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน  คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม  เป็นต้น  ท าให้
การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  12  จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่
ส าคัญ  ดังนี้  
  (1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
  (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
  (4) การพัฒนาสู่ความม่ันคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน  สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ที่ประเทศก าลังประสบอยู่  ท าให้การ
ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  12  ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  11  
และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล  ยั่งยืน  โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  12  ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศ
ไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง  มีความมั่นคง  และยั่งยืน  สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข  และน าไปสู่  การบรรลุ  วิสัยทัศน์ระยะยาว  “มั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน”  ของประเทศ 
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 วิสัยทัศน์ 
  “ประเทศไทย มีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 เป้าหมาย 
  1.คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
  2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง  
  3.ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้  
  4.ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
    มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 
  5.มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความ 
    เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย 
  6.มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมี     
    ส่วนร่วมจากประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กรอบแนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ 

(1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย      
จิตสาธารณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

(2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการ
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 

(3) ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบ

ต่อสุขภาพ 
(5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและ

ปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ 
(6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ

สังคมสูงวัย 
(7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่าง

เขม้แข็ง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็น
ธรรมและลด
ความเหลื่อมล  าใน
สังคม 

(1) เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากร ร้อยละ 40 ที่มีรายได้
ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ 

(2) กระจายการให้บริการภาครัฐทั งด้านการศึกษา สาธารณสุขและ
สวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง 

(3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการ
สร้างความเข้มแข็งการเงินฐานราก ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิใน
การจัดการทุน ที่ดิน และทรัพยากรภายในชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความ

เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

(1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม โดยมีแนวทางการพัฒนา 
ดังนี  
-  การพัฒนาด้านการคลัง 
-  การพัฒนาภาคการเงิน 
-  การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ ๆ 
-  เพ่ิมประสิทธิภาพและเสถียรภาพของสถาบันการเงิน 

เฉพาะกิจ 
 

 (2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค
การผลิตและบริการ โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี  

- การพัฒนาภาคการเกษตร 
- การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
- การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว 
- การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

(1) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

(2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน  าเพ่ือให้เกิด
ความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน 

(3) แก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม 
(4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) สนับสนุนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีด

ความสามารถในการปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

(6) บริการจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
(7) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไก แก้ไขปัญหาความ

ขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติ เพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่
ความมั่งค่ังและ
ยั่งยืน 

(1) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและ
ธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 

(2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ  
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทั งการทหาร 
และภัยคุกคามอ่ืน ๆ 

(3) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง  เพ่ือ
บูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์  ทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 

(4) การรักษาความมั่นคง และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพ่ือ
คงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทางทะเล 
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(5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความ 
      สอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง กับ 

แผนงานการพัฒนาอื่น ๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการ

ในภาครัฐ การ
ป้องกัน การทุจริต
ประพฤติ มิชอบ
และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

(1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ
บุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่
เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 

(2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตาม
ตรวจสอบการเงิน การคลังภาครัฐ 

(3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้
มาตรฐานสากล 

(4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(5) ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
(6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็น

ธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากล หรือข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครง 
สร้างพื นฐาน และ
ระบบโลจิสติกส์ 

 

(1) การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านขนส่ง 
- พัฒนาระบบขนส่งทางราง 
- พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง 
- พัฒนาโครงข่ายทางถนน 
- พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ 
- พัฒนาระบบขนส่งทางน  า 

(2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
(3) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
(4) การพัฒนาด้านพลังงาน 
(5) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัล 

 

(6) การพัฒนาระบบน  าประปา 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม 

(1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์และเข้าสังคม 

(2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
(3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิจัย และนวัตกรรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค 
เมือง และพื นที่
เศรษฐกิจ 

 

(1) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัว    
อย่างทั่วถึง 

- ภาคเหนือ : พัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจน

สู่เป้าหมายการพ่ึงตนเอง 
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 - ภาคกลาง : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั นน า 

- ภาคใต้ : พัฒนาเป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย 
(2)  การพัฒนาเมือง 
         - แนวทางการพัฒนาหลัก 
         - แนวทางการพัฒนาเมืองส าคัญ 
(3)  การพัฒนาพื นที่เศรษฐกิจ 
         - พื นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก 
         - พื นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
เพ่ือการพัฒนา 

 

(1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศและ
แสวงหาตลาดใหม่ ส าหรับสินค้าและบริการของไทย 

(2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์และ
โทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภาคภายใต้แผนงาน    
GMS, ACMECS,IMT – GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาค 
อาเซียน เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 

(3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ       
การบริการและการลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค 

(4) ส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ (Outward investment)    
ของผู้ประกอบการไทย 

(5) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
ในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั งในระดับอนุภูมิภาค และ
ภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน 

(6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภาค ภูมิภาค 
และนานาประเทศ 

(7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่
สร้างสรรค ์

(8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาค และนานาชาติในการสร้าง    
ความมั่นคง 
 

(9) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้าน   การ
ต่างประเทศ 

(10) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศท่ีส าคัญ 
 
2. สถานะของประเทศ 
  2.1 ด้านเศรษฐกิจ 
  2.1.1 3  ปีแรกของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๑  เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ  แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา  (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ  ปี  2540- 
2541)  จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ  5  ต่อปี  จนท าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว  (GNP Per 
Capita)  ในปี  2557  มาอยู่ที่ประมาณ  196,240  บาท  หรือประมาณ  6,041  ดอลลาร์  สรอ. ต่ อคน
ต่อปี  ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง  (Upper Middle Income 
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Country)  แต่ในระยะ  8  ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน  โดยขยายตัว
เฉลี่ยเพียงร้อยละ  3.2  ชะลอจากร้อยละ  5.7  ในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  9  ซ่ึงต่ ากว่าศักยภาพของ
ระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับที่จะท าให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลา
อันควร  โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง  ดังจะเห็นได้
จาก  สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  (Gross Domestic Product : GDP)  ลดลงจาก
ร้อยละ  41.3  ในช่วงปี  2534 – 2539  เป็นร้อยละ  25.5  ในช่วงปี  2543 – 2557  นอกจากนี้  
เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ  ในภูมิภาค  จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี 
2543 – 2557  อยู่ที่ประมาณร้อยละ  4.9  ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 
  2.2.2 การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง  แต่ความสามารถในการแข่งขัน
เริ่มลดลง  โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น 
(สัดส่วนของภาคเกษตร  อุตสาหกรรม  และบริการในปี  2553  ที่ระดับร้อยละ  9.9  25.4  และ  64.7 
เป็นร้อยละ  7.2  28.5  และ  64.3  ในปี  2557  ตามล าดับ)  โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์
ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง  ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของ
เงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน  (Supporting Industry)  และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้น
ภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น   จนประเทศไทยกลายเป็น
ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง  ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรม
และบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจ
แต่การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า  ประกอบ
กับผลิตภาพการผลิตของปั จจัยการผลิตรวม  (Total Factor Productivity : TFP)  ที่ ลดลงท้ าให้
ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัว
ช้าลงจากร้อยละ  9.7  ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  9  (พ.ศ. 2545-2549)  เป็นเฉลี่ยร้อยละ  1.1 
ในช่วง  3  ปีของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที ่ 11  (พ.ศ.2555-2557) 
  2.1.3 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม  (TFP)  ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลังในการ
ขับเคลื่อน  การขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง  ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่
มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น  แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม
ในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  10  จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม  แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ  8  ปี  ที่
ผ่านมา  และยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถ
ยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า  ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการ
ผลิตรวม  ลดลงจากร้อยละ  3.32  ในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  9  เป็นร้อยละ  2.05  ในช่วงครึ่งแรกของ
แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  11  ท าให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ  และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิต
ของปัจจัยแรงงาน 
  2.1.4 การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหา
เชิงโครงสร้าง  การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก  และการด าเนินนโยบายและการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในอนาคต  แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี 
2524  และ  2540  แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของ
เศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง  โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกัน
อย่างไรก็ตาม  เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ านวยต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น 
โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ  37.9  ในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  10  เป็นร้อยละ 
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42.2  ในช่วง  3  ปีแรกของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  11  ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้า
กัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในระยะต่อไป 
  2.1.5 อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก  เนื่องจากต่างประเทศมี
พลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย  และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่
มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต  และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการ
แข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  โดยในปี  พ.ศ.2557  WEF (World Economic Forum)  ได้
จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่   31  จาก  144  ประเทศ  และในปี  
พ.ศ.  2557  IMD (International Institute for Management Development)  ได้จัดอันดับไว้ที่  30 
จาก  61  ประเทศชั้นน า  ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ าปี 
2558  หรือ  Ease of Doing Business 2015  ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัด
ให้อยู่ในอันดับที ่ 26  จาก  189  ประเทศท่ัวโลก  
  2.1.6 สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรมของประเทศได้รับการ
ยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์   เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  และ
เชื่อมโยงให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน  แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มี
รายได้สูง  โดยในปี  2557  อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่   47  และด้าน
เทคโนโลยีที่  44  จาก  61  ประเทศที่จัดอันดับโดย  IMD  ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่  37  และ  43 
ตามล าดับในปี  2551  และตลอดช่วงระยะเวลา  14  ปีที่ผ่านมา  2543 - 2556)  ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้าน
การวิจัยและพัฒนาต่อ  GDP  ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ  0.17  ต่อ  GDP  โดยในปี  2556  (ข้อมูลล่าสุด) 
ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ  0.48 ต่อ  GDP  โดยเป็นการลงทุนวิจัย
และพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ  58  และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ  47  ขณะที่ประเทศที่
พัฒนาแล้ว  เช่น  เกาหลีใต้  ญี่ปุ่น  สหรัฐอเมริกา  ออสเตรเลีย  มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อย
ละ  4.03,  3.35,  2.79,  และ  2.27  ต่อ  GDP  ในปี  2555  ตามล าดับขณะเดียวกันบุคลากรด้านการ
วิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์   เทคโนโลยี  วิจัย 
และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า  โดยในปี  2556  บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามีจ านวน  11  คนต่อ
ประชากร  10,000  คน  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว  ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ  20-30  คน
ต่อประชากร  10,000  คน  
  2.1.7 สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลาย ๆ  ด้าน  ประกอบด้วยรูปแบบการ
ขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ  การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ  การให้บริการน้ าประปายังกระจุกใน
เขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค  และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ  การให้บริการ  ICT  ยังไม่ทั่วถึง
กระจุกตัวอยู่ในเมือง  และมีราคาค่อนข้างสูง  ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลง
เล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  นอกจากนั้น  การส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ  ICT  อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัด 
ยังไม่สามารถ  พัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้   ด้านบุคลากรและการบริหาร
จัดการ  รวมทั้งกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  การรักษาความปลอดภัย  และ
ข้อจ ากัดต่อการท าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ  ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาด
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ความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม  เช่น  ความรู้ด้านภาษา  ความรู้ด้าน
เทคโนโลยี  และความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 
2.2 ด้านสังคม 
  2.2.1 โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย  เนื่องจากปัจจัยหลัก ๆ  ได้แก่ 
  (1) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจ านวนลดลงอย่างรวดเร็ว  มีพัฒนาการไม่สมวัยและการตั้งครรภ์ใน
กลุ่มวัยรุ่นที่มแีนวโน้มเพ่ิมขึ้น  อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก  6.3  คน  ในช่วงปี  2507 – 2508  เป็น 
1.62  คน  ในช่วงปี  2548-2558  และคาดว่าในปี  2583  จะลดลงเหลือเพียง  1.3  คน  
  (2) ก าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง  และแรงงานกว่าร้อยละ  30  เป็นประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่นY 
(Gen Y)*  ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมข้ึนช้า  ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป  ก าลังแรงงาน
ของไทยมีจ านวน  38.9  ล้านคนในช่วงปี  2555 - 2557  และเริ่มลดลงร้อยละ  0.1  ในปี  2556  และ
ร้อยละ  0.2  ในปี  2557  ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ  2.2  ต่อปีในช่วง  10  ปีที่ผ่านมา 
(ปี  2548–2557)  แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน  เช่น  มาเลเซีย  1  เท่าตัว  และสิงคโปร์  5  เท่าตัว 
และก าลังแรงงานกว่าร้อยละ  65.1  มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า  นอกจากนี้  ก าลังแรงงานกลุ่มเจ
เนอเรชั่นวาย  ซึ่งมีจ านวนร้อยละ  27  ของประชากรในปี  2553  มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง  ไม่ให้
ความส าคัญกับการมีครอบครัว  ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศ
ในอนาคต 
  (3) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น  สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่
เพ่ิมมากขึ้น  ขณะที่ผู้สูงอายุจ านวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ  ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก 
10.3  ล้านคน  (ร้อยละ  16.2)  ในปี  2558  เป็น  20.5  ล้านคน  (ร้อยละ  32.1)  ในปี  2583  การ
เพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วน
ร่วมในก าลังแรงงานเพ่ิมขึ้น  แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย  เนื่องจากมีการออมน้อย  และแหล่งรายได้
หลักร้อยละ  78.5  ของรายได้ท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  
  2.2.2 ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากข้ึน  อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก  3.6  คน  ในปี  2543  
เหลือ  3  คน  ในปี  2556  โดยครัวเรือนเดียว  ครัวเรือน  1  รุ่น  และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัว
มากที่สุดในช่วงปี  2543-2556  ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้
ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 
  2.2.3 คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ  การเรียนรู้  และคุณธรรมจริยธรรม  โดยคน
ไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น  อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย  ปี  2557  เพศชาย  71.3  ปี  เพศหญิง 
78.2  ปี  แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ  เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ  อย่างไรก็
ตาม  คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น  จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ  15.59 
ปี  เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยช่วงปี  2551 – 2556  มีการศึกษาเฉลี่ย  8.9  ปี  ขณะที่คุณภาพการศึกษา
อยู่ในระดับต่ า  สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ในปี  2556 
มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ  50  นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม  โดยผลการวิจัย
และการส ารวจต่าง ๆ  พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต  และการทุจริตคอร์รัปชัน  โดยเห็นว่า
ต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 
  2.2.4 สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง  แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ 
สัดส่วนคนจนจะลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ  42  ในปี  2543  เหลือร้อยละ  10.9  ในปี  2556  แต่
ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ  ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มี
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แนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย  ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค  (Gini Coefficient)  ด้านรายได้ลดลงจาก  0.484 
ในปี  2554  เหลือ  0.465  ในปี  2556  อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุด
กับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง  34.9  เท่า  ในปี  2556  โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ  10  ถือครอง
รายได้สูงถึงร้อยละ  36.8  ของรายได้ทั้งหมด  ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ  10  ถือครองรายได้เพียงร้อย
ละ  1.1  สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล  ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการ
พัฒนาไปยังกลุ่มคนต่าง ๆ  ในสังคมไม่ทั่วถึง*  ประชากรที่เกิดช่วงปี  2555 - 2546 
  2.2.5 ความเหลื่อมล้าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย  อันเนื่องมาจาก 
  (1) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคน
เพียงส่วนน้อย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ  20  มีการถือครองที่ดิน
มากที่สุด  มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ  20  ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด 
325.7  เท่า  เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน  และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่า
ของภาครัฐ 
  (2) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร  ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค มี
ปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา  โดยกลุ่มประชากรร้อยละ  10  ที่มีฐานะ
ความเป็นอยู่ดีที่สุด  มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ  10  ที่มีฐานะ
ความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ  19.1  เท่า  นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบท
ประมาณ  2.2  เท่า 
  (3) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ ากันระหว่างภูมิภาค  โดยเฉพาะการ
กระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  อาทิ  จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี 2556 
พบว่า  อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง  3.6  เท่า 
  (4) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการคุ้มครองมาก
ขึ้น  จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา  50  ที่เพ่ิมขึ้นจาก  1.29  ล้านคน  ในปี  2555  เป็น 
2.471  ล้านคน  ในปี  2557  ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ  42.4  ในปี  2557 
อย่างไรก็ตาม  แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ  2.1  เท่า  ในปี  2556 
  (5) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม  เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย  เข้าไม่ถึง
กระบวนการยุติธรรม  และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน  นอกจากนี้  ผู้มี
รายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม  ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายใน
กระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 
  2.2.6 คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น  จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ  99.9  ได้รับความ
คุ้มครองทางด้านสุขภาพ  โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ  73.8  ระบบประกันสังคมร้อย
ละ  16.7  และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ  7.1  ขณะที่  กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
มีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น  โดยในปี  2558  ผู้สูงอายุได้รับการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ   8.3  ล้านคน  จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ  10.4 
ล้านคน  ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึนเป็น  800  บาท  ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ  89.5  และรัฐให้เงิน
อุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม  สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 
แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่าง ๆ  แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง
ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง  4,544,926  ครัวเรือน  อย่างไรก็ตาม  รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 
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  2.2.7 วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมาก
ขึ้น  อาทิ  การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน  และความสะดวกสบาย  ละเลยเรื่องวินัย  มีความเห็นแก่ตัว  ไม่
รู้จักเสียสละ  ไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  และขาดความรับผิดชอบ  นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรม  โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
  2.2.8 ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น  ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น  โดยมีกระบวนการจัดท าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  และบูรณาการ
เป็นแผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แผนพัฒนาอ าเภอ  และแผนพัฒนา
จังหวัดเพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของ
ชุมชน  มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก 
142,632  แห่งในปี  2555  เป็น  152,377  แห่ง  ในปี  2556  ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและ
อาชีพ  ร้อยละ  32.51  ขององค์กรทั้งหมด  และองค์กรการเงิน  ร้อยละ  26.77  
  2.2.9 ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม  ในช่วง
ระยะเวลากว่า  10 ปี ที่ผ่านมา  ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่าง ๆ  ที่มีความ
รุนแรงมากขึ้น  น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต  ทรัพย์สิน  และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรง
และทางอ้อม 
  2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2.3.1 ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมาก  ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรม
อย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
  (1) พ้ืนที่ป่าไม้ลดลง  เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น  ท าให้ความต้องการใช้ที่ดินเพ่ือการ
ผลิตทางการเกษตร  การอยู่อาศัย  และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย  พ้ืนที่ป่าไม้จึงถูก
บุกรุกท าลายมากขึ้น  โดยพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงจาก  171.02  ล้านไร่  หรือร้อยละ  53.33  ของพ้ืนที่ทั้งหมด
ของประเทศในปี  2504  เป็น  102  ล้านไร่  หรือคิดเป็นร้อยละ  31.6  ในปี  2556 
  (2) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม  ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและที่ดินมี
ปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ 
การชะล้างพังทลายของดิน  นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา  ซึ่งมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้
ประโยชน์  การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความ
หลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม  โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้
อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 
  (3) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย  และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อ่ืน  ๆ  
จ านวนมาก  เช่น  การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง  โดยเฉพาะการท านากุ้ง  การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท า
ให้พ้ืนที่ป่าชายเลนลดลงจากปี  2504  ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า  2.3  ล้านไร่  เหลือเพียง  1.5  ล้านไร่  ใน
ปี  2552  คิดเป็นการลดลงร้อยละ  34.8  ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง  โดยไม่
อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี  2534  และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ  อย่างไรก็ตาม  ใน
ระหว่างปี  2549-2554  พบว่า  ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น  ในปี  2554  ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง 
1.61  ล้านตัน  ลดลงจากปี  2549  ที่มีปริมาณ  2.42  ล้านตัน  ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง
ของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ าที่เพ่ิมมากขึ้น 
  (4) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ  แต่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีขึ้น 
ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด  30  ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพ่ือการ
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บริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ  ท าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี  2555 
ต้องน าเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ  6  อยู่ที่ระดับ  1.08  ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ  54 
ของความต้องการใช้ในปี  2555  และคิดเป็นร้อยละ  12.5  ของ  GDP  โดยน ามันดิบมีการน าเข้าสูงที่สุด
คิดเป็นร้อยละ  76  ของการน าเข้าพลังงานทั้งหมด  ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี  2555 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ  6.8  อยู่ที่ระดับ  1.981  พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน  ทั้งนี้  ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้ม  ดีขึ้น  โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ 
GDP โดยในปี 2555 การเพิ่มขึ้นของ GDP ร้อยละ 1 ขณะที่มีการใช้พลังงานเพ่ิมข้ึนเพียงร้อยละ 0.6  
  (5) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ  ประเทศไทยประกอบด้วย  25 
ลุ่มน้ าหลัก  น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม  285,227  ล้านลูกบาศก์เมตร  ขณะที่การพัฒนาแหล่งเก็บ
กักน้าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ  28  ของปริมาณน้ าธรรมชาติ  มีแอ่งน้ าบาดาล  ทั้งหมด  27  แอ่ง
น้ าบาดาล  มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ าบาดาลรวมประมาณ  1.13  ล้านล้านลูกบาศก์เมตร  มีศักยภาพที่
จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้  โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ  68,200  ล้านลูกบาศก์เมตร
อย่างไรก็ตาม  การพัฒนา 
น้ าบาดาลขึ้นมาใช้  มีข้อจ ากัดในเรื่องของความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า  และการด าเนิน การ
ส ารวจสูง  ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ าในประเทศ  ในปี  2557  มีจ านวนประมาณ  151,750  ล้าน
ลูกบาศก์เมตร  โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาคส่วนต่าง ๆ  มีจ านวน  102,140  ล้าน
ลูกบาศก์เมตร  และยังไม่สามารถจัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีกประมาณ  49,610  ล้านลูกบาศก์เมตร 
  2.3.2 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
  (1) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ  แนวโน้มอัตราการเกิดขยะมูลฝอย
เฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก  1.04  กิโลกรัม/คน/วัน  ในปี  2553  เป็น  1.11  กิโลกรัม/คน/วัน  ในปี 
2557  สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ  19  และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้
ประโยชน์เพียงร้อยละ  18  ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  19.9  ล้านตัน  ในปี  2556 ของ
เสียอันตราย  ในปี  2557  มีประมาณ  2.69  ล้านตัน  โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ  
10  ต่อปี  เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้อง
ประสบปัญหาการก าจัดซากของเสียเหล่านี้  หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะ
อย่างครบวงจร  ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ 
70  โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น  แต่ยังพบการลักลอบทิ้ง
กากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง  เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 
  (2) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง  แต่มีแนวโน้มดีขึ้น  ในปี  2557  พบสารมลพิษ
ทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ  และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุ่นละออง  ก๊าซโอโซน 
และสารอินทรีย์ระเหยง่าย  (VOCs)  โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด  จังหวัดระยอง  ที่ยังคงประสบ
ปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย  ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน  เช่น  กรุงเทพฯ  ปทุมธานีเชียงใหม่  ขอนแก่น  พบสาร
เบนซินเกินค่ามาตรฐาน  แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา  ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐาน
น้ ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี  2557  ทั้งนี้  ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณ
ลดลง  ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ ามันเชื้อเพลิงจาก  EURO  3  เป็น  EURO  4  ตั้งแต่ปี 
2555  และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน  การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า 
อย่างไรก็ตาม  ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ านวนมากส าหรับมลพิษ
จากหมอกควัน  ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน  พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล าดับ  โดยความร่วมมือและการ
ท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อปท.)  และประชาชนดีขึ้น 
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  (3) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง  สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง  10  ปีที่ผ่านมา  
(พ.ศ. 2548-2557)  มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง  โดยแหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ าที่อยู่
ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น   สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจาก
การเกษตรและการปศุสัตว์ และการระบายน้าเสียจากชุมชน  ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน  มีจ านวนไม่
เพียงพอต่อ  การบ าบัดน้ าเสียที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน  โดยปัจจุบัน  มี
ปริมาณน้ าเสียจาก  ชุมชน  10.3  ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน  ขณะที่ระบบบ าบัดน้ าเสียรองรับน้ าเสียที่เกิดขึ้น
ได้เพียงร้อยละ  31 
  (4) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตาม
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ  จากรายงานแห่งชาติฉบับที่  2  การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ในปี  2533  ปริมาณ  229.09  ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  และเพ่ิมเป็น  265.9  ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  ในปี  2547 
โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ  3.3  ต่อปี  อย่างไรก็ตาม  อัตราการเติบโต
ลดลงในช่วง  5  ปีที่ผ่านมา  ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่าง ๆ  ที่มีการด าเนินงานเพ่ิม
มากขึ้นในประเทศ  ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้ม
เพ่ิมมากขึ้นร้อยละ  1.1  จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและช่วย
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 
  2.3.3 ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น 
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทย  ทั้งอุทกภัย  ภัยแล้ง  วาตภัย  และดินถล่ม 
สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท  อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถ่ีมากข้ึน  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการ
ผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็น
ภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ้านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืน  ๆ  ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัย
ธรรมชาติ  ที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล้าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้น ๆ  ของโลก 
  2.4 ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
  2.4.1 ด้านธรรมาภิบาล 
  (1) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมินผ่านดัชนี
ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย  ชี้ว่า  สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับ
ปานกลางในปี  2556  แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข 
สถานการณ์ดังกล่าว  ถือเป็นความจ าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่าง
เร่งด่วน  เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี   พ.ศ.2552 มี
อย่างน้อย  6  ประการคือ  (1) หลักนิติธรรม  (2) หลักคุณธรรม  (3) หลักความโปร่งใส  (4) หลักความมี
ส่วนร่วม  (5) หลักความรับผิดชอบ  (6) หลักความคุ้มค่า  ขณะนี้  ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน 
ได้แก่  ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์  ขายเสียง  มีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการ
เลือกตั้ง  มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ  มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็น
ธรรมาภิบาล  มีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ  หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง  ภาคธุรกิจบางส่วนมี
การร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระท าการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ   ปิดงานอย่างรวดเร็ว 
ผูกขาดทางธุรกิจ  หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริต
ต่าง ๆ  ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น  สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง 
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มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม  ขาดความโปร่งใส  ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็น
เครื่องมือแสวงหาประโยชน์  สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง  ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการ
ทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง  รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษา
จริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 
  (2) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบริษัทภิบาล  ตั้งแต่ปี  2544  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย  (Thai Institute of Directors : IOD)  ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง  พบว่า  บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่  72%  ในปี  2557  ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี  2545  ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 
52%  และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี  2554  ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่  77%  แสดงให้เห็นว่า  บริษัท
จดทะเบียนไทย  ให้ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและ
สร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 
  2.4.2 ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
  (1) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน  พ.ศ.  2534  ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น  3  ส่วน  ได้แก่  บริหาร
ราชการส่วนกลาง  บริหารราชการส่วนภูมิภาค  และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ านาจที่
ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัด
ต่อกฎหมายของประเทศ  ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน  รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการน้าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูป
ระบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม พ.ศ.2545  มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น  20  กระทรวง  และส่วน
ราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง  หรือทบวง 
  (2) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจายอ านาจให้แก่ 
อปท.  ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2540  และ 
2550  และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และแผนปฏิบัติการก าหนด
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่  1  และฉบับที่  2  นอกจากนั้น  มีการใช้
งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ  หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด าเนินงานของ  อปท.  โดย
ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2543  สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ  13.31 เพ่ิมขึ้น
เป็นร้อยละ  25.17  ในปีงบประมาณ  2550  และร้อยละ  28.21  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2559  มีการ
ถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่  อปท.  ฉบับที่  1  จ านวน 
185  ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน  245  ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ  ฉบับที่  
2 จ านวน  75  งาน/กิจกรรม  จาก  114  งาน/กิจกรรม  และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  9,850  คน  แบ่งเป็นข้าราชการ  1,378  คน  บุคลากรทางการศึกษา 
5,295  คน  ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย  จ านวน  79  คน  และ
ลูกจ้างประจ า  3,098  คน  อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข  เช่น  การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่
และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนต าบล   ท้าให้การ
จัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล  ปัญหาการซื้อเสียง  ท าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่น
ขาดความชอบธรรม  และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ  อปท.  ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมี
สัดส่วนเพียงร้อยละ  9.90  ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2549 และเพ่ิมเป็นร้อยละ  10.65 
ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2559  ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  คิดเป็นร้อยละ  38.52  และ
ร้อยละ  39.46  ตามล าดับ  ส่งผลให้  อปท.  ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น  เช่น  การเป็น



39 
 
แหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม  การค้า  การบริการ การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  แหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงระดับโลก  การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพ่ิมขึ้นของประชากรแฝงและ
แรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด 
  2.4.3 ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับ
ซ้อนเป็นอย่างมาก  พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการ
ทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง  รับสินบน  ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อน
ไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่
ที่สูงเป็นแสนล้านบาท  อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิด
มากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มี
ความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อน
เป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่าง ๆ  ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมาย
เกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่าง ๆ  ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้  ดัง
ปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น  (Corruption Perception Index : CPI)  พ.ศ.2557  ขององค์กร
เพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ  พบว่าประเทศไทยได้  38  คะแนนจากคะแนนเต็ม  100  คะแนน  อยู่อันดับที่ 
85  จากการจัดอันดับทั้งหมด  175  ประเทศทั่วโลก  จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบ
กับปี  2556  ที่ได้  35  คะแนน  อยู่อันดับ  102  โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน  พบว่า 
ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง 84 คะแนน และมาเลเซียได้ 52 
คะแนน  (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 
 

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
   การจัดท าแผนพัฒนาห้าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  มีความสัมพันธ์และ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั งนี   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับ
ที่  ๑๑  (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)  ได้สิ นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  
๑๒  อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว   
   ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาห้าปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลจานใหญ่  มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  องค์การ
บริหารส่วนต าบลจานใหญ่  จึงได้จัดท าแผนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ฉบับที่ 
๑๒  ซึ่งมีท้ังหมด  ๑๐  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล  าในสังคม 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง 

และยั่งยืน 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค  เมือง  และพื นที่เศรษฐกิจ 
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   ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

  ๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 
   ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่   ๑๒  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง
ทั งจากภายในและภายนอกประเทศ  อาทิ  กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี  ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง  ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่าง ๆ  ทั งเศรษฐกิจ 
สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน  เช่น 
ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน  คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล  าทางสังคม  เป็นต้น 
ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๒  จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผน
ที่ส าคัญ  ดังนี   
   (๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   (๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
   (๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
   (๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  

 ๒. สถานะของประเทศ 
    ๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 
   ๒.๑.๑  ๓  ปีแรกของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๑  เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ  แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา  (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ  ปี  ๒๕๔๐-
๒๕๔๑)  จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ  ๕  ต่อปี  จนท าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว  (GNP Per 
Capita)  ในปี  ๒๕๕๗  มาอยู่ที่ประมาณ  ๑๙๖,๒๔๐  บาท  หรือประมาณ  ๖,๐๔๑  ดอลลาร์  สรอ.  ต่อคน
ต่อปี  ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั นสูง  (Upper Middle Income 
Country)  แต่ในระยะ  ๘  ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน  โดยขยายตัว
เฉลี่ยเพียงร้อยละ  ๓.๒  ชะลอจากร้อยละ  ๕.๗  ในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๙  ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของ
ระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับที่จะท าให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลา
อันควร  โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง  ดังจะเห็นได้
จาก  สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  (Gross Domestic Product : GDP)  ลดลงจาก
ร้อยละ  ๔๑.๓  ในช่วงปี  ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙  เป็นร้อยละ  ๒๕.๕  ในช่วงปี  ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗  นอกจากนี   
เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ  ในภูมิภาค  จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี 
๒๕๔๓ – ๒๕๕๗  อยู่ที่ประมาณร้อยละ  ๔.๙  ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 
   ๒.๒.๒  การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั นสูง  แต่ความสามารถในการ
แข่งขันเริ่มลดลง  โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการ
มากขึ น  (สัดส่วนของภาคเกษตร  อุตสาหกรรม  และบริการในปี  ๒๕๕๓  ที่ระดับร้อยละ  ๙.๙  ๒๕.๔  และ 
๖๔.๗  เป็นร้อยละ  ๗.๒  ๒๘.๕  และ  ๖๔.๓  ในปี  ๒๕๕๗  ตามล้าดับ)  โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสม
องค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง  ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั นปฐมภายใต้การบริหารจัดการ
ของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพื นฐาน  (Supporting Industry)  และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยี
สูงขึ นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ น   จนประเทศไทย
กลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั นสูง  ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยัง
ภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า  ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพ่ิม
ในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไป
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อย่างล่าช้า  ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม  (Total Factor Productivity : TFP)  ที่
ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออก
รวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ  ๙.๗  ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๙  (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙)  เป็นเฉลี่ย
ร้อยละ  ๑.๑  ในช่วง  ๓  ปีของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที ่ ๑๑  (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 
   ๒.๑.๓  ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม  (TFP)  ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลัง
ในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง  ซึ่งต้องอาศัยการ
ผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ น   แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิต
รวมในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๐  จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม  แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ  ๘ ป ี
ที่ผ่านมา  และยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถ
ยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า  ทั งนี การขยายตัวของผลิตภาพการ
ผลิตรวม  ลดลงจากร้อยละ  ๓.๓๒  ในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๙  เป็นร้อยละ  ๒.๐๕  ในช่วงครึ่งแรกของ
แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๑  ท าให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ  และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิต
ของปัจจัยแรงงาน 
   ๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการ
แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง  การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก  และการด าเนินนโยบายและการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจในอนาคต  แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั งใน
ปี  ๒๕๒๔  และ  ๒๕๔๐  แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพ
ของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง  โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับ
ใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม  เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอื ออ านวยต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะ
ยาวมากขึ น  โดยเฉพาะหนี สาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ นจากเฉลี่ยร้อยละ  ๓๗.๙  ในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๐ 
เป็นร้อยละ  ๔๒.๒  ในช่วง  ๓  ปีแรกของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๑  ชี ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัย
ทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ นจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั นในระยะที่ผ่านมา
และจะเป็นข้อจ ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 
   ๒.๑.๕   อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ นไม่มากนัก  เนื่องจาก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย  และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลาง
ระหว่างประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต   และประเทศที่มีความก้าวหน้าและ
ความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  โดยในปี  พ.ศ. ๒๕๕๗  WEF  (World 
Economic Forum)  ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่  ๓๑  จาก  ๑๔๔ 
ประเทศ  และในปี  พ.ศ. ๒๕๕๗  IMD  (International Institute for Management Development)  ได้
จัดอันดับไว้ที่  ๓๐  จาก  ๖๑  ประเทศชั นน า  ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไป
ประกอบธุรกิจประจ าปี  ๒๕๕๘  หรือ  Ease of Doing Business  ๒๐๑๕  ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั น
ประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่  ๒๖  จาก  ๑๘๙  ประเทศท่ัวโลก  
   ๒.๑.๖  สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรมของประเทศ
ได้รับการยกระดับดีขึ นจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม 
และเชื่อมโยงให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน  แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่
มีรายได้สูง  โดยในปี  ๒๕๕๗  อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพื นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่  ๔๗  และด้าน
เทคโนโลยีที่  ๔๔  จาก  ๖๑  ประเทศที่จัดอันดับโดย  IMD  ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่  ๓๗  และ  ๔๓ 
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ตามล าดับในปี  ๒๕๕๑  และตลอดช่วงระยะเวลา  ๑๔  ปีที่ผ่านมา  (๒๕๔๓-๒๕๕๖)  ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้าน
การวิจัยและพัฒนาต่อ  GDP  ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ  ๐.๑๗  ต่อ  GDP  โดยในปี  ๒๕๕๖  (ข้อมูลล่าสุด) 
ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ นเป็นร้อยละ  ๐.๔๘  ต่อ  GDP  โดยเป็นการลงทุนวิจัย
และพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ  ๕๓  และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ  ๔๗  ขณะที่ประเทศที่
พัฒนาแล้ว  เช่น  เกาหลีใต้  ญี่ปุ่น  สหรัฐอเมริกา  ออสเตรเลีย  มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อย
ละ  ๔.๐๓,  ๓.๓๕,  ๒.๗๙,  และ  ๒.๒๗  ต่อ  GDP  ในป ี ๒๕๕๕  ตามล าดับ 
   ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการ
ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า  โดยในปี  ๒๕๕๖ 
บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามีจ านวน  ๑๑  คนต่อประชากร  ๑๐,๐๐๐  คน  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศพัฒนาแล้ว  ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ  ๒๐-๓๐  คนต่อประชากร  ๑๐,๐๐๐  คน  
   ๒.๑.๗  สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื นฐานยังคงมีปัญหาในหลาย ๆ  ด้าน  ประกอบด้วย
รูปแบบการขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาด
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ  การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ  การให้บริการน  าประปายัง
กระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค  และมีแหล่งน  าดิบไม่เพียงพอ  การให้บริการ  ICT  ยังไม่
ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง  และมีราคาค่อนข้างสูง  ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลง
เล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั งในระยะสั นและระยะยาว  นอกจากนั น  การส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ  ICT  อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัด 
ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี   ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ 
รวมทั งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื นฐานยังขาดประสิทธิภาพ   โดยเฉพาะการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย  และข้อจ ากัดต่อการ
ท าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ  ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะ
เฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม  เช่น  ความรู้ด้านภาษา  ความรู้ด้านเทคโนโลยี  และ
ความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ  เป็นต้น 

    ๒.๒ ด้านสังคม 
   ๒.๒.๑  โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย  แต่ยังคงมีปัญหาทั งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย  เนื่องจากปัจจัยหลัก ๆ  ได้แก่ 
      (๑)  ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว  มีพัฒนาการไม่สมวัยและการ
ตั งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ น  อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก  ๖.๓  คน  ในช่วงปี  ๒๕๐๗-
๒๕๐๘  เป็น  ๑.๖๒  คน  ในช่วงปี  ๒๕๔๘ – ๒๕๕๕๘  และคาดว่าในปี  ๒๕๘๓  จะลดลงเหลือเพียง  ๑.๓ คน  
      (๒)  ก าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง  และแรงงานกว่าร้อยละ  ๓๐  เป็นประชากรกลุ่มเจ
เนอเรชั่น  Y  (Gen Y)  ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมขึ นช้า  ซึ่งจะเป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป 
ก าลังแรงงานของไทยมีจ านวน  ๓๘.๙  ล้านคนในช่วงปี  ๒๕๕๕-๒๕๕๗  และเริ่มลดลงร้อยละ  ๐.๑  ในปี 
๒๕๕๖  และร้อยละ  ๐.๒  ในปี  ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ นร้อยละ  ๒.๒  ต่อปีในช่วง  ๑๐ 
ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่า 
ตัว  และก าลังแรงงานกว่าร้อยละ  ๖๕.๑  มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า  นอกจากนี   ก าลังแรงงาน
กลุ่มเจเนอเรชั่นวาย  ซึ่งมีจ านวนร้อยละ  ๒๗  ของประชากรในปี  ๒๕๕๓  มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง  
ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว  ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของ
ประเทศในอนาคต 
      (๓)  กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพที่เพ่ิมมากขึ น  ขณะที่ผู้สูงอายุจ านวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ  ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิม 
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ขึ นจาก  ๑๐.๓  ล้านคน  (ร้อยละ  ๑๖.๒)  ในปี  ๒๕๕๘  เป็น  ๒๐.๕  ล้านคน  (ร้อยละ  ๓๒.๑)  ในปี 
๒๕๘๓  การเพ่ิมขึ นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ น   แม้
ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพ่ิมขึ น  แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย  เนื่องจากมีการออมน้อย  และ
แหล่งรายได้หลักร้อยละ  ๗๘.๕  ของรายได้ทั งหมดมาจากการเกื อหนุนของบุตร  
     ๒.๒.๒  ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลาก 
หลายรูปแบบมากขึ น  อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก  ๓.๖  คน  ในปี 
๒๕๔๓  เหลือ  ๓  คน  ในปี  ๒๕๕๖  โดยครัวเรือนเดียว  ครัวเรือน  ๑  รุ่น  และครัวเรือนแหว่งกลางมีการ
ขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี  ๒๕๔๓-๒๕๕๖  ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท า
ให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 
    ๒.๒.๓  คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั งด้านสุขภาพ  การเรียนรู้  และคุณธรรมจริยธรรม 
โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ น  อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย  ปี  ๒๕๕๗  เพศชาย  ๗๑.๓  ปี  เพศ
หญิง  ๗๘.๒  ปี  แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ   เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ 
อย่างไรก็ตาม  คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ น  จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 
๑๕.๕๙  ปี  เพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง  โดยช่วงปี  ๒๕๕๑-๒๕๕๖  มีการศึกษาเฉลี่ย  ๘.๙  ปี  ขณะที่คุณภาพ
การศึกษาอยู่ในระดับต่ า  สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั นพื นฐาน  (O-NET)  ใน
ปี  ๒๕๕๖  มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ  ๕๐  นอกจากนี   คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม  โดย
ผลการวิจัยและการส ารวจต่าง ๆ  พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด  คือ  ความซื่อสัตย์สุจริต  และการทุจริตคอร์รัปชัน 
โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 
     ๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง  แต่ยังคงมีความเหลื่อมล  าของการ      
กระจายรายได้  สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ  ๔๒  ในปี  ๒๕๔๓  เหลือร้อยละ  ๑๐.๙  ในปี 
๒๕๕๖  แต่ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ  ขณะที่ความเหลื่อมล  า
ด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค  (Gini Coefficient)  ด้านรายได้ลดลง
จาก  ๐.๔๘๔  ในปี  ๒๕๕๔  เหลือ  ๐.๔๖๕  ในปี  ๒๕๕๖  อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่าง
กลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง  ๓๔.๙  เท่า  ในปี  ๒๕๕๖  โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ 
๑๐  ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ  ๓๖.๘  ของรายได้ทั งหมด  ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ  ๑๐  ถือครอง
รายได้เพียงร้อยละ  ๑.๑  สาเหตุพื นฐานที่ส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล   ส่งผลให้การกระจาย
ประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่าง ๆ  ในสังคมไม่ทั่วถึง  ประชากรที่เกิดช่วงปี  ๒๕๕๕ – ๒๕๔๖ 
     ๒.๒.๕  ความเหลื่อมล  าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย  อัน
เนื่องมาจาก 
      (๑)  ความเหลื่อมล  าด้านสินทรัพย์ทั งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่
ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ  ๒๐  มีการถือ
ครองที่ดินมากที่สุด  มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ  ๒๐  ที่มีการถือครองที่ดิน
น้อยที่สุด  ๓๒๕.๗  เท่า  เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน  และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดิน
ว่างเปล่าของภาครัฐ 
      (๒)  เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั นพื นฐาน  ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร  ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่าง
ภูมิภาค  มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา  โดยกลุ่มประชากรร้อยละ  ๑๐ 
ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด  มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ  ๑๐  ที่
มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ  ๑๙.๑  เท่า  นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขต
ชนบทประมาณ  ๒.๒  เท่า 
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      (๓ )  คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล  ากันระหว่างภูมิภาค 
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  อาทิ  จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุข
ในปี  ๒๕๕๖  พบว่า  อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกัน
ถึง  ๓.๖  เท่า 
      (๔)  ความเหลื่อมล  าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน  แรงงานอิสระเข้าถึง
การคุ้มครองมากขึ น  จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา  ๕๐  ที่เพ่ิมขึ นจาก  ๑.๒๙  ล้านคน  ในปี 
๒๕๕๕  เป็น  ๒.๔๗๑  ล้านคน  ในปี  ๒๕๕๗  ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึ นเป็นร้อยละ  ๔๒.๔  ใน
ปี  ๒๕๕๗  อย่างไรก็ตาม  แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ  ๒.๑  เท่า  
ในปี ๒๕๕๖ 
      (๕)  ความเหลื่อมล  าด้านกระบวนการยุติธรรม  เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย  เข้า
ไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม  และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทางาน  
นอกจากนี   ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม  ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้ 
จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 
     ๒.๒.๖  คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ น  จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ  ๙๙.๙  ได้รับ
ความคุ้มครองทางด้านสุขภาพ  โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ  ๗๓.๘  ระบบประกัน 
สังคมร้อยละ  ๑๖.๗  และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ  ๗.๑  ขณะที่  กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ นและมีความครอบคลุมมากขึ น  โดยในปี  ๒๕๕๘  ผู้สูงอายุได้รับ
การสงเคราะห์เบี ยยังชีพเพ่ิมขึ นเป็นแบบขั นบันไดตามช่วงอายุ  ๘.๓  ล้านคน  จากผู้สูงอายุทั งประเทศ  ๑๐.๔ 
ล้านคน  ส่วนผู้พิการได้รับเบี ยยังชีพเพ่ิมขึ นเป็น  ๘๐๐  บาท  ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ  ๘๙.๕  และรัฐให้เงิน
อุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือ
การเลี ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม  สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 
แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่าง ๆ  แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง
ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง  ๔.๕๔๔,๙๒๖  ครวัเรือน  อย่างไรก็ตาม  รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 
     ๒.๒.๗  วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒ 
นธรรมมากขึ น  อาท ิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน  และความสะดวกสบาย  ละเลยเรื่องวินัย  มีความเห็น
แก่ตัว  ไม่รู้จักเสียสละไม่เอื อเฟ้ือเผื่อแผ่  และขาดความรับผิดชอบ  นอกจากนี ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรม  โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
     ๒.๒.๘  ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ น  ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบ
ความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ น  โดยมีกระบวนการจัดท าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื นที่  และ
บูรณาการเป็นแผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   แผนพัฒนาอ าเภอ  และ
แผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนทั งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่ เกิน
ความสามารถของชุมชน  มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมทั งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายเพ่ิมขึ นจาก  ๑๔๒,๖๓๒  แห่งในปี  ๒๕๕๕  เป็น  ๑๕๒,๓๗๗  แห่ง  ในปี  ๒๕๕๖  ส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ  ร้อยละ  ๓๒.๕๑  ขององค์กรทั งหมด  และองค์กรการเงิน  ร้อยละ  ๒๖.๗๗  
     ๒.๒.๙  ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม 
ในช่วงระยะเวลากว่า  ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่าง ๆ  ที่มีความ
รุนแรงมากขึ น  น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต  ทรัพย์สิน  และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั งทางตรง
และทางอ้อม 



45 
 
    ๒.๓  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๒.๓.๑  ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมาก  ก่อให้เกิดความ
เสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ น 
      (๑)  พื นที่ป่าไม้ลดลง  เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ น  ท าให้ความต้องการใช้ที่ 
ดินเพ่ือการผลิตทางการเกษตร  การอยู่อาศัย  และการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานเพ่ิมมากขึ นตามไปด้วย  พื นที่
ป่าไม้จึงถูกบุกรุกท าลายมากขึ น  โดยพื นที่ป่าไม้ลดลงจาก  ๑๗๑.๐๒  ล้านไร่  หรือร้อยละ  ๕๓.๓๓  ของ
พื นที่ทั งหมดของประเทศในปี  ๒๕๐๔  เป็น  ๑๐๒  ล้านไร่  หรือคิดเป็นร้อยละ  ๓๑.๖  ในปี  ๒๕๕๖ 
      (๒)  ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม  ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดิน
และที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ   ดินเกษตรกรรม
เสื่อมคุณภาพ  การชะล้างพังทลายของดิน  นอกจากนี   ยังมีปัญหาพื นที่สูงชันหรือพื นที่ภูเขา  ซึ่งมีข้อจ ากัดใน
การน าไปใช้ประโยชน์  การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน 
ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม  โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่า
ไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 
      (๓)  ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกท าลา ย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์
อ่ืน ๆ  จ านวนมาก  เช่น  การเพาะเลี ยงชายฝั่ง  โดยเฉพาะการท านากุ้ง  การขยายตัวของเมืองและอุตสาห 
กรรม  ท าให้พื นที่ป่าชายเลนลดลงจากปี  ๒๕๐๔  ที่มีพื นที่ป่าชายเลนกว่า  ๒.๓  ล้านไร่  เหลือเพียง  ๑.๕ 
ล้านไร่  ในปี  ๒๕๕๒  คิดเป็นการลดลงร้อยละ  ๓๔.๘  ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง 
โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั งหมดตั งแต่ปี  ๒๕๓๔  และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ  อย่างไรก็ตาม  
ในระหว่างปี  ๒๕๔๙-๒๕๕๔  พบว่า  ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ น  ในปี  ๒๕๕๔  ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณ
เพียง  ๑.๖๑  ล้านตัน  ลดลงจากปี  ๒๕๔๙  ที่มีปริมาณ  ๒.๔๒  ล้านตัน  ในขณะที่พื นที่เพาะเลี ยงสัตว์น  า
ชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น  าที่เพ่ิมมากขึ น 
      (๔)  การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ   แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ น  ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ นตลอด  ๓๐  ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิง
พาณิชย์เพ่ือการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ  ท าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ น
โดยในปี  ๒๕๕๕  ต้องน าเข้าเพ่ิมขึ นร้อยละ  ๖  อยู่ที่ระดับ  ๑.๐๘  ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน  ามันดิบต่อวัน  คิด
เป็นร้อยละ  ๕๔  ของความต้องการใช้ในปี  ๒๕๕๕  และคิดเป็นร้อยละ  ๑๒.๕  ของ  GDP  โดยน  ามันดิบมี
การน าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ  ๗๖  ของการน าเข้าพลังงานทั งหมด  ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั น 
ต้นในปี  ๒๕๕๕  เพ่ิมขึ นร้อยละ  ๖.๘  อยู่ที่ระดับ  ๑.๙๘๑  พันบาร์เรลเทียบเท่าน  ามันดิบต่อวัน  ทั งนี  ประ 
สิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ น   โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ นของการใช้พลังงานต่ ากว่า
อัตราขยายตัวของ  GDP  โดยในปี  ๒๕๕๕  การเพ่ิมขึ นของ  GDP  ร้อยละ  ๑  ขณะที่มีการใช้พลังงาน
เพ่ิมขึ นเพียงร้อยละ  ๐.๖  
      (๕)  ทรัพยากรน  ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ  ประเทศไทยประกอบ 
ด้วย  ๒๕  ลุ่มน  าหลัก  น  าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม  ๒๘๕,๒๒๗  ล้านลูกบาศก์เมตร  ขณะที่การพัฒนา
แหล่งเก็บกักน  าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ  ๒๘ ข องปริมาณน  าท าธรรมชาติ  มีแอ่งน  าบาดาลทั งหมด 
๒๗  แอ่งน  าบาดาล  มีปริมาณการกักเก็บในชั นน  าบาดาลรวมประมาณ  ๑.๑๓  ล้านล้านลูกบาศก์เมตร  มี
ศักยภาพที่จะพัฒนาขึ นมาใช้ได้  โดยไม่กระทบต่อปริมาณน  าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ  ๖๘,๒๐๐  ล้านลูก 
บาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม  การพัฒนาน  าบาดาลขึ นมาใช้  มีข้อจ ากัดในเรื่องของความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้ 
จ่ายในการสูบน  า  และการด าเนินการส ารวจสูง  ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น  าในประเทศ  ในปี  ๒๕๕๗ 
มีจ านวนประมาณ  ๑๕๑,๗๕๐  ล้านลูกบาศก์เมตร  โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน  าของภาคส่วนต่าง ๆ 
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มีจ านวน  ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร  และยังไม่สามารถจัดสรรน  าตามความต้องการได้อีกประมาณ 
๔๙,๖๑๐  ล้านลูกบาศก์เมตร 

 

     ๒.๓.๒  ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
      (๑)  ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ  แนวโน้มอัตราการเกิด
ขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงขึ นจาก  ๑.๐๔  กิโลกรัม/คน/วัน  ในปี  ๒๕๕๓  เป็น  ๑.๑๑  กิโลกรัม/
คน/วัน  ในปี  ๒๕๕๗  สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ  ๑๙  และมีการน ามูล
ฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ  ๑๘  ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ นถึง  ๑๙.๙  ล้านตัน  ใน
ปี  ๒๕๕๖  ของเสียอันตราย  ในปี  ๒๕๕๗  มีประมาณ  ๒.๖๙  ล้านตัน  โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ นร้อยละ  ๑๐  ต่อปี  เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้ใน
อนาคตอาจต้องประสบปัญหาการก าจัดซากของเสียเหล่านี   หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุม
การรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร  ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้
ประมาณร้อยละ  ๗๐  โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ น  แต่ยัง
พบการลักลอบทิ งกากอุตสาหกรรมในหลายพื นที่อย่างต่อเนื่อง  เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 
      (๒)  มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง  แต่มีแนวโน้มดีขึ น  ในปี  ๒๕๕๗  พบ
สารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื นที่ของประเทศ  และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุ่นละออง  
ก๊าซโอโซน  และสารอินทรีย์ระเหยง่าย  (VOCs)  โดยมีพื นที่วิกฤติในเขตพื นที่มาบตาพุด  จังหวัดระยอง  
ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย  ในขณะที่พื นที่อ่ืน  เช่น  กรุงเทพฯ  ปทุมธานี  เชียงใหม่  ขอนแก่น 
พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน  แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา  ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุง
มาตรฐานน  ามันเชื อเพลิงเมื่อต้นปี  ๒๕๕๗  ทั งนี   ในพื นที่กรุงเทพมหานคร  การที่ปัญหาฝุ่นละอองและ     
เบนซินมีปริมาณลดลง  ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน  ามันเชื อเพลิงจาก  EURO  ๓  เป็น  EURO  
๔ ตั งแต่ปี  ๒๕๕๕  และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถ
ควันด า  อย่างไรก็ตาม  ปัญหามลพิษทางอากาศในพื นที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ านวนมาก
ส าหรับมลพิษจากหมอกควัน  ในพื นที่ภาคเหนือตอนบน  พบว่าสถานการณ์ดีขึ นเป็นล าดับ  โดยความร่วมมือ
และการทางานระหว่างภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อปท.)  และประชาชนดีขึ น 
      (๓)  คุณภาพน  าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน  าในช่วง  ๑๐  ปีที่
ผ่านมา  (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗)  มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง  โดยแหล่งน  าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่ง
น  าที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ น  สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจาก
การเกษตรและการปศุสัตว์  และการระบายน  าเสียจากชุมชน  ระบบบ าบัดน  าเสียรวมของชุมชน  มีจ านวนไม่
เพียงพอต่อการบ าบัดน  าเสียที่เพ่ิมขึ นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน  โดยปัจจุบัน  มีปริมาณน  า
เสียจากชุมชน  ๑๐.๓  ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน  ขณะที่ระบบบ าบัดน  าเสียรองรับน  าเสียที่เกิดขึ นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 
      (๔)  ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมขึ น  แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง  ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงาน
ที่เพ่ิมขึ นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ  จากรายงานแห่งชาติฉบับที่  ๒  การจัดท าบัญชีก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศไทย  ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ในปี  ๒๕๓๓  ปริมาณ 
๒๒๙.๐๘  ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  และเพ่ิมเป็น  ๒๖๕.๙  ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
ในปี  ๒๕๔๗  โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ นร้อยละ  ๓.๓  ต่อปี  อย่างไรก็ตาม 
อัตราการเติบโตลดลงในช่วง  ๕  ปีที่ผ่านมา  ทั งนี เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการ
ด าเนินงานเพ่ิมมากขึ นในประเทศ  ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์



47 
 
ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ นร้อยละ  ๑.๑  จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความส าคัญมากในการเพ่ิมการ
ดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 
     ๒.๓.๓  ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความ

รุนแรงมากขึ้น  ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทย  ทั งอุทกภัย  ภัยแล้ง  วาต
ภัย  และดินถล่ม  สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท  อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยน 
แปลงสภาพภูมิอากาศ  ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ น  ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ านวนประชากรเสี่ยง
ภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืน ๆ  ในขณะ
ที่น  าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้น ๆ  ของโลก 

 

   ๒.๔  ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
     ๒.๔.๑  ด้านธรรมาภิบาล 
      (๑)  ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมิน
ผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย  ชี ว่า  สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่
ในระดับปานกลางในปี  ๒๕๕๖  แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่ง
แก้ไข  สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาล
อย่างเร่งด่วน  เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิ
บาล  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี   พ.ศ. 
๒๕๕๒  มีอย่างน้อย  ๖  ประการคือ  (๑) หลักนิติธรรม  (๒) หลักคุณธรรม  (๓) หลักความโปร่งใส  (๔) หลัก
ความมีส่วนร่วม  (๕) หลักความรับผิดชอบ  (๖) หลักความคุ้มค่า  ขณะนี   ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุก
ภาคส่วน  ได้แก่  ภาคการเมืองทั งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื อสิทธิ์  ขายเสียง  มีการทุจริตเพ่ือให้
ได้รับการเลือกตั ง  มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ  มีระบบการบริหารงาน
ที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล  มีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ  หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง  ภาคธุรกิจ
บางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ  กระท าการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ  ปิดงานอย่าง
รวดเร็ว  ผูกขาดทางธุรกิจ  หลีกเลี่ยงภาษี  ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับ
การทุจริตต่าง ๆ  ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ น  สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและ
จริยธรรมเสียเอง  มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม  ขาดความโปร่งใส  ปล่อยให้คนบางกลุ่ม
ใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์  สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง  ไม่แสดงบทบาทในการ
ต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง  รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถ
รักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 
      (๒)  ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล  ตั งแต่ปี  ๒๕๔๔  โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย  (Thai Institute of Directors : IOD)  ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง  พบว่า  บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่  ๗๒%  ในปี  ๒๕๕๗  ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี  ๒๕๔๕  ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 
๕๒%  และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี  ๒๕๕๔  ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่  ๗๗%  แสดงให้เห็นว่า  บริษัท
จดทะเบียนไทย  ให้ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและ
สร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้ลงทุนทั งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

 

     ๒.๔.๒  ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
      (๑)  การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย  พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น  ๓  ส่วนได้แก่  บริหาร
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ราชการส่วนกลาง  บริหารราชการส่วนภูมิภาค  และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ านาจที่
ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัด
ต่อกฎหมายของประเทศ  ทั งสามส่วนนี อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี  ซึ่งมีหน้าที่รับผิด 
ชอบบริหารราชการแผ่นดิน  รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพ่ือให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ   ทั งนี การปฏิรูป    
ระบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ นจากพระราชบัญญัติ
ปรับ  ปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น  ๒๐  กระทรวง  และส่วน
ราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง  หรือทบวง 
      (๒)  การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจาย
อ านาจให้แก่  อปท.  ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 
๒๕๔๐  และ  ๒๕๕๐  และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   และแผนปฏิบัติ
การก าหนดขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่   ๑  และฉบับที่   ๒ 
นอกจากนั น  มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ  หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการ
ด าเนินงานของ  อปท.  โดยในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๔๓  สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิด
เป็นร้อยละ  ๑๓.๓๑  เพ่ิมขึ นเป็นร้อยละ  ๒๕.๑๗  ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๐  และร้อยละ  ๒๘.๒๑  ใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่  อปท.  ฉบับที่  ๑  จ านวน  ๑๘๕  ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน  ๒๔๕  ภารกิจและถ่าย
โอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ  ฉบับที ่ ๒  จ านวน  ๗๕  งาน/กิจกรรมจาก  ๑๑๔  งาน/กิจกรรม  และถ่าย
โอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  ๙.๘๕๐  คน  แบ่งเป็นข้าราชการ  ๑,๓๗๘ 
คน  บุคลากรทางการศึกษา  ๕,๒๙๕  คน  ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย 
จ านวน  ๗๙ คน  และลูกจ้างประจ า  ๓,๐๙๘  คน  อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข  เช่น  การ
ทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพื นที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรื อองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ท าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล  ปัญหาการซื อเสียง  ท าให้การ
เลือกตั งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ  อปท.  ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่น
จัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ  ๙.๙๐  ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพ่ิม
เป็นร้อยละ  ๑๐.๖๕  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  คิด
เป็นร้อยละ  ๓๘.๕๒  และร้อยละ  ๓๙.๔๖  ตามล าดับ  ส่งผลให้  อปท . ในพื นที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
หนาแน่น  เช่น  การเป็นแหล่งที่ตั งของอุตสาหกรรม  การค้า  การบริการ  การเป็นพื นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ  แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก  การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการ
เพ่ิมขึ นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ ากัด 

 

     ๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
   ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก 
พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื อจัดจ้าง  รับ
สินบน  ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้  เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริต
คอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท 
อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ นในช่วงที่รัฐเข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่  มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ นและใน
ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน  และมาตรการต่าง ๆ  ที่ออกมา  รวมทั งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการ
ตรวจสอบจากองค์กรต่าง ๆ  ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี ได้  ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์
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คอร์รัปชั่น  (Corruption Perception Index : CPI)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ 
พบว่าประเทศไทยได้  ๓๘  คะแนนจากคะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  อยู่อันดับที่  ๘๕  จากการจัดอันดับ
ทั งหมด  ๑๗๕  ประเทศทั่วโลก  จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ นเล็กน้อยเทียบกับปี  ๒๕๕๖  ที่ได้  ๓๕ 
คะแนน  อยู่อันดับ  ๑๐๒  โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า  ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับ
ประเทศฟิลิปปินส์  ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง  ๘๔  คะแนน  และมาเลเซียได้  ๕๒  คะแนน  (คะแนนมาก
หมายถึงมีคอร์รัปชั่นน้อย) 
 

  ๓.  บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
    ๓.๑  บริบทภายใน 
     ๓.๑.๑  ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
   ภายใต้สมมติฐาน  (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ  ๓.๘  ในช่วง
แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๒  และร้อยละ  ๔.๒  ในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๓  (๒) การลงทุนภาครัฐ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ  ๔  (๓) ราคาน  ามันเฉลี่ย  ๗๐-๙๐  ดอลลาร์  สรอ.  ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่  ๑๒  และเฉลี่ย  ๘๐-๑๐๐  ดอลลาร์  สรอ.  ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๓  (๔) ผลิต
ภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ  ๒.๑  โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ 
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ  ๒.๐  และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ  ๓.๐  (๕) การลงทุน
ภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ  ๕  และ  (๖) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๒  และร้อยละ  ๐.๗ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๒  และ  ๑๓  ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี   เศรษฐกิจไทยในช่วง  ๑๐  
ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ  ๓.๓–๔.๓  โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ  ๓.๘  
ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ นเป็นประเทศ  รายได้สูงในช่วงปี  ๒๕๗๑  (ในกรณีเศรษฐกิจ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ  ๔.๓ – ๒๕๗๔)  (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ  ๓.๓)  การขยายตัวในกรณี
ฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ น 
เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว  โดยเฉพาะ  (๑) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ นเป็นเฉลี่ยร้อยละ 
๑.๐  ในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๔  ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ น  (๒) ขีด
ความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การ
เป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ  (๓) จ านวนประชากรรวมจะ
เริ่มลดลงในปี  ๒๕๗๐  ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง   
(๔) การเพ่ิมขึ นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ  ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่า
ไทย  (๕) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือ
ยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ ากัดมากขึ น  (๖) เกณฑ์รายได้ขั นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั น
สูงปรับตัวเพ่ิมขึ นเฉลี่ยประมาณ  ๑๐๐-๒๐๐  ดอลลาร์  สรอ . ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ นของรายได้และ
มาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญ ๆ  เงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถ
หารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  มีความภาคภูมิ  มีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

 

    ๓.๑.๒  การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
   การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานต้อง
แบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ น  โดยในปี  ๒๕๕๓  มีประชากรวัยแรงงาน  ๕  คนที่มีศักยภาพแบกรับ
ผู้สูงอายุ  ๑  คน  และคาดการณ์ว่าในปี  ๒๕๘๓  จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง  ๑.๗  คนแบกรับ
ผู้สูงอายุ  ๑  คน การขาดแคลนก าลังแรงงานท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน   ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง   ผลิตภาพ
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แรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ นช้า  ปัญหาการค้ามนุษย์  และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั นพื นฐานที่จ าเป็น  ซึ่ง
จะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย  อาทิ  อาชญากรรม  โรคระบาด  และภาระทางการ
คลังของระบบบริการทางสังคม  อย่างไรก็ตาม  นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ  ธุรกิจบริการที่
เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่ เพ่ิมขึ นเป็นตัวเลขเบื องต้น   สศช.  จะค านวณใหม่อีกครั งเมื่อการปรับปรุง
ฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั นต่ าในปี  ๒๕๔๖  ซึ่งอยู่ที่  ๑๒,๗๔๕  ดอลลาร์  สรอ.  ต่อคนต่อปี 
 

    ๓.๑.๓  ความเหลื่อมล้ า 
   ความเหลื่อมล  าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั งความเหลื่อมล  าด้านรายได้  โอกาสการเข้าถึง
บริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ  น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม  และเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม  จากการกระจายรายได้และ
ผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่าง ๆ  ในสังคม  บางพื นที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรม
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง  ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ 
๑๐  ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ  ๑๐  ของประชากร  มีความแตกต่างกันถึง  ๓๔.๙  เท่าในปี  ๒๕๕๖ 
นอกจากนี ความเหลื่อมล  ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ  อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น  คนยากจนขาด
โอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม  การแย่งชิงทรัพยากร  การรับรู้
ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

 

    ๓.๑.๔  ความเป็นเมือง 
   การเปลี่ยนแปลงพื นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ นเพื่อลดความแออัดของเมือง
หลวงและเมืองหลัก  อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พื นที่นั น ๆ  จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้าง
พื นฐาน  การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง  การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั ง
ปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า  บริการ  และอุตสาหกรรม  ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น  
การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร  รวมทั งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม  ทั งนี  
การเพ่ิมขึ นของประชากรและแรงงานในพื นที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
อย่างไรก็ตาม  การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่
มากขึ น  จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด  การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภค
จะมีความคุ้มค่ามากขึ น  นอกจากนี   ความต้องการแรงงานที่มากขึ นจะมีส่วนเอื อหรือท าให้จ าเป็นต้องมีการ
จัดตั งสถาบันการศึกษาในพื นที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 
 

    ๓.๑.๕  การบริหารจัดการภาครัฐ 
   (๑)  ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๘  วางกรอบด้านการบริหารจัดการ
ภาครัฐ  เอื อต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ  ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๘  มี
มาตราส าคัญ ๆ  ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ  
มาตรา  ๖๙  หน่วยงานของรัฐ  องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน  มีหน้าที่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพื่อให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา  ๘๒ 
รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพื นฐานแห่งรัฐ  และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน  ให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล  าและสร้างความเป็นธรรมอย่าง
ยั่งยืน  กระจายอ านาจและจัดภารกิจ  อ านาจหน้าที่  และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการ
ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  และส่วนท้องถิ่น  รวมทั งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มี
ประสิทธิภาพทั งในภาครัฐและภาคเอกชน  ฯลฯ  มาตร า ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน  การคลัง  และ
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งบประมาณภาครัฐ  โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง  และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน  อย่าง
คุ้มค่า  จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม  มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ   เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
   (๒)  ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม  อาทิ 
มูลนิธิ  สถาบันการศึกษา  หน่วยงานวิจัยต่าง ๆ  น าเสนอผลการติดตาม  วิเคราะห์  สังเคราะห์  เรื่องที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั งประเด็นธรรมาภิบาล   
การทุจริตคอร์รัปชั่นทั งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน   การบริหารจัดการภาครัฐและ
การกระจายอ านาจ  เพ่ือรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ  เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐ
หันมาพิจารณา  ทบทวน  แนวนโยบาย  มาตรการ แ ละกลไกการทางานต่าง ๆ  ให้เหมาะสมมากขึ น 

 
 

  ๓.๒  บริบทภายนอก 
    ๓.๒.๑  การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
   องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี   ๒๕๔๔-๒๖๔๓  (ค.ศ. ๒๐๐๑-
๒๑๐๐)  จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ  หมายถึงการมีประชากรอายุ  ๖๐  ปีขึ นไปมากกว่าร้อยละ  ๑๐  ของ
ประชากรรวมทั่วโลก  โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
เช่น  ญี่ปุ่น  อเมริกา  ยุโรป  ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
ดังกล่าวค่อนข้างสั นกว่า  สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั นกว่า
ประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก  โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ 
และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ น  นอกจากนี   มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับ
ผู้สูงอายุมากขึ น  นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและ
บริการ  ด้านการท่องเที่ยว  ที่พักอาศัย  การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่าง ๆ  รวมทั งเป็นโอกาสของแรงงาน
ไทยในการไปทางานในประเทศที่พัฒนาแล้ว 
 

    ๓.๒.๒  การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
   การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
รูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ น  มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ
ไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง  Information Technology  กับ  Operational Technology 
หรือที่เรียกว่า  Internet of Things  (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ  เครื่องมือต่าง ๆ  เช่น 
โทรศัพท์มือถือรถยนต์  ตู้เย็น  โทรทัศน์  และอ่ืน ๆ  ข้าไว้ด้วยกัน)  เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของ
ผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ น  โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน  ขาด
การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา  และนวัตกรรม  จะท าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

 

    ๓.๒.๓  ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
   (๑)  แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและ
เขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ  ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐานของประเทศ
ไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ  ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความ
โปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากขึ น 
   (๒)  การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่ง
โอกาสที่ส าคัญ ๆ  หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไท ย ได้แก่  ๑)  การลด
ข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ  ๒)  โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาค
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เกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนา
ตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ นทั งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ  ๓) 
โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั งและด้านโครงสร้างพื นฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 
   (๓)  การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว  จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐาน
ของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ   พัฒนามาตรฐานของ
อุตสาหกรรม  ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ น
โดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน  แนวโน้มราคาสินค้า
เกษตรและสินค้าขั นปฐม  แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ  ใน
อนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร  สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น  รวมทั งแนวนโยบายและ
มาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง  ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย  าปัญหาความเหลื่อมล  าทางด้านรายได้ให้
มีความรุนแรงมากขึ นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่ วถึง  (Inclusive Growth) 
ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
   (๔ )  ตลาดเงิน  ตลาดทุน  และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ  
๑๒  เนื่องจาก  ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ  
และแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ  และ  ๒) ปัญหาการ
สั่งสมหนี สาธารณะในประเทศส าคัญ ๆ  ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและ
สร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญ ๆ 
ของโลกไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
   (๕)  ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก  ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร  การ
ขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์  ส่งผลให้มีทั งโอกาสและความเสี่ยง  ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ  และความ
เชื่อในสังคม  ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  กระบวนการเรียนรู้  และพฤติกรรมการบริโภคของคนใน
ประเทศ 

 

    ๓.๒.๔  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   (๑)  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate Change)  จะส่งผลกระทบซ  าเติมต่อ
สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ นอุณหภูมิของโลก
เพ่ิมขึ น  ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน  เกิดฝนขาดช่วง  และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป  ส่งผล
กระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน  ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม  แหล่งน  าขาดแคลน  ผลผลิตทางการเกษตร
ลดลง  เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ 
เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  เช่น  ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง  พื นที่
ชุ่มน  า  เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง  และการสูญเสียแนวปะการัง  การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
ดังกล่าวข้างต้น  จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร  สุขภาพ  พลังงาน  และลดทอนขีดความสามารถในการ
พ่ึงพาตนเองของชุมชน 
   (๒)  การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิด
บ่อยครั งขึ นและมีความรุนแรงมากขึ น  ทั งอุทกภัย  ภัยแล้ง  แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม  ส่งผลกระทบต่อ
ภาคการผลิต  การพัฒนาอุตสาหกรรม  และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  รวมทั งวิถีการด ารงชีวิต
ของประชาชน  นอกจากนี  ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความ
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เข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้
กระแสการแข่งขันทางการค้า 

 

    ๓.๒.๕  วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง  ค.ศ  ๒๐๑๕  (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
   ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง  ค.ศ.  ๒๐๑๕  คือ การจัดท าเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ  (Sustainable Development Goals–SDGs)  ในช่วงเวลา  ๑๕  ป ี
โดยสหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่   ๑๐  กันยาย น ๒๕๕๗  ประกอบด้วยเป้าประสงค์  (Goal) 
จ านวน  ๑๗ ข้อ  และเป้าหมาย  (Target)  จ านวน  ๑๖๙  ข้อ  ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการ
พัฒนาประเทศในอนาคต  ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป  ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา  
มีความเท่าเทียมกันทางเพศ  ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน  มีระบบโครงสร้างพื นฐานที่รองรับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน  ลดความไม่เท่าเทียมกันทั งภายในประเทศและระหว่างประเทศ  มีรูปแบบการ
ผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน  เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  สงวนรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน  ส่งเสริมให้
สังคมมีความสุข  มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
 

  ๔.  กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
    ๔.๑  กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
   จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่  ท าให้
การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๒  ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๑ 
และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล  ยั่งยืน  โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๒  ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศ
ไทยจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง  มีความม่ันคง  และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข  และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว  “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน”  ของประเทศ 
    ๔.๒  การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ  (Country Strategic Positioning) 
เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่   สศช.  ได้จัดท าขึ น 
ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม   เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งระบบ   
โลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ  (Trading and Service Nation)  เป็นแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย  แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 

    ๔.๓  เป้าหมาย 
     ๔.๓.๑  การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
        (๑)  เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๕.๐ 
        (๒)  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว  (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 
(GNP Per Capita)  ณ  สิ นแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่   ๑๒  ในปี  ๒๕๔๖  เพ่ิมขึ นเป็น  ๓๑๗,๐๕๑  บาท  
(๙,๓๒๕  ดอลลาร์  สรอ.)  และ  ๓๐๑,๑๙๙  บาท  (๘,๘๕๙  ดอลลาร์  สรอ.)  ต่อคนต่อปี 
        (๓)  ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมขึ นไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ  ๒.๕  ต่อปี 
        (๔)  การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ  ๘.๐  (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ า
กว่าร้อยละ  ๑๐.๐  และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ  ๗.๕  ในขณะที่ปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๔.๐  ต่อปี) 
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     ๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ 
       (๑ )  ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม   (Socio-Economic 
Security)  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น 
        (๒)  การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
        (๓)  สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื อต่อการพัฒนาคน 
     ๔.๓.๓  การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
       (๑)  การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ น 
       (๒)  บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
     ๔.๓.๔  การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
        (๑)  รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
       (๒)  ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
       (๓)  เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
       (๔)  เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
       (๕)  มีการบริหารจัดการน  าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปท านของน  า 
     ๔.๓.๕  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
       (๑)  การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส  เป็นธรรม  มีประสิทธิภาพ  และมีส่วนร่วม 
       (๒)  ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
       (๓)  มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

 

  ๕.  แนวทางการพัฒนา 
    ๕.๑  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
       ๕.๑.๑  การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
   พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ทั ง
ด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา  ด้านบุคลากรวิจัย  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  และด้านการบริหารจัดการ 
รวมทั งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม   ตลอดจนผลักดัน
งานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
 

       ๕.๑.๒  การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
   สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มี
ทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคม
อาเซียน  โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั งระบบมีการเรียนรู้
ขั นพื นฐานเพ่ือสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้  สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นใน
การเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพื นที่การผลิต  เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขา
การผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด  และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท า
กรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 
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       ๕.๑.๓  การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
   พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น   สามารถปรับตัวและด าเนิน
ธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่าง ๆ  เพ่ิมสัดส่วนความเป็น
เจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเอง
มากขึ น  ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต   บริการและ
อุตสาหกรรมดิจิตอล 

 

       ๕.๑.๔  การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 
   เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ  ทั งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็น
โครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ  พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมือง  ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ   พัฒนาท่าเรือที่มี
ศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ  รวมทั งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ 
ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื นฐาน  เช่น  อุตสาหกรรมซ่อม
บ ารุงและผลิตชิ นส่วนอากาศยาน  และอุตสาหกรรมระบบราง  เป็นต้น  เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับ
ประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 
 

       ๕.๑.๕  การปรับโครงสร้างการผลิต 
   ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั นปฐมเป็น
สินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล  สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบ
กับประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน  ลงสู่ระดับที่
จ าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน  จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพ
พื นที่และความต้องการของตลาดตั งแต่ต้นน  าถึงปลายน  าทั งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ  รวมทั งส่งเสริมการ
รวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์  ห้างหุ้นส่วน  และ
บริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด  พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื นที่และแหล่งน  า  ใช้
เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม  ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง  ตลอดจนส่งเสริมและเร่ง
ขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็ นโครงข่ายทั ง   
ทางบก  ทางน  า  และทางอากาศ  เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยว
ทางทะเล  ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั งการควบคุม
กิจกรรมต่าง ๆ  เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับ
มาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับ
นานาชาติ  รวมทั งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื นที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว   โดยสนับสนุนการพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยวของพื นที่ที่มีความเชื่อมโยงทั งทางกายภาพ  วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว  ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน   ทั งประเทศที่มี
พรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั ง
ระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี   เชื่อมโยงการผลิตกับ
อุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตและบริการทั งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพื นฐานที่สนับสนุนการขยายตัว
ด้านการค้าการลงทุน   เช่น  โลจิสติกส์  และพลังงาน  รวมทั งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืน ๆ  เช่น            
ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ  เป็นต้น  ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
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ประยุกต์ใช้ทั งภาคการผลิต  การตลาด  การบริหารจัดการการเงิน  และโลจิสติกส์  เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล 
ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้าง
เศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้  มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์   การลงทุนที่ใช้
เทคโนโลยีขั นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน  การลงทุนด้าน
การวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์  การจัดตั งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ  บริษัทการค้าระหว่างประเทศ  รวมทั ง
การให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร  และกิจการเพ่ือสังคม 

    ๕.๒  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 
       ๕.๒.๑  การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
   โดยช่วงวัยเด็กตั งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน  วัยเรียน  วัยรุ่นให้มีทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม   วัยแรงงานให้มีการพัฒนา
ยกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ  วัยผู้สูงอายุให้มีการทางานที่เหมาะสม
ตามศักยภาพและประสบการณ์  มีรายได้ในการด ารงชีวิต  มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือ
ชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื อรังต่าง ๆ  ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล  ครอบครัว  และระบบ
บริการสุขภาพ 
       ๕.๒.๒  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ  เท่าเทียมและท่ัวถึงโดย 
   (๑)  ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา  โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่
เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์  (Accountability)  
   (๒)  ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา  เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
   (๓)  พัฒนาคุณภาพครูทั งระบบ  ตั งแต่กระบวนการผลิต สรรหา  และการคัดเลือกให้ได้คนดี
คนเก่ง  รวมทั งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน   
   (๔)  ปฏิรูประบบการเรียนรู้  โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั งระบบ
การศึกษาตั งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้  ปรับหลักสูตรและผลิต
ก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อ
เพ่ือการเรียนรู้ 
       ๕.๒.๓  การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
   การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัย
ส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล  าและสร้างความยั่งยืนในระยะ
ยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข  บูรณาการระบบหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร  และส่งเสริมการอภิบาล
ระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็น
ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ  (Medical Service Hub)  ศูนย์กลางบริการ
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ  (Wellness Hub)  ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ  (Product Hub)  และ
ศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย  (Academic Hub)  เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการ
สาธารณสุขภายในประเทศรวมทั งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ  (Health 
in All Policies)  เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่
มีต่อสุขภาพของประชาชน 
       ๕.๒.๔  การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย  โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย  และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
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รูปแบบที่หลากหลายทั งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ  โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง  รวมทั งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุ
เพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน  ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ 
 

    ๕.๓  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
       ๕.๓.๑  การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ  มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพ
แรงงาน  โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  
ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง  เร่งผลักดันให้การใช้ระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  นอกจากนี   เพ่ิมผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย  โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้อง
กับพื นที่  สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร   ลดต้นทุนทางการเกษตรโดย
สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
       ๕.๓.๒  การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน  และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจก  โดย  (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย 
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั นพื นฐาน   สวัสดิการสังคม  และกระบวนการยุติธรรม    
(๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค  ก าหนดเป็นนโยบาย
ที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่  พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการ
ร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน  และ  (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื นฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย 
(Customized Welfare)  ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน  โดยมีแนวทางการรับภาระ
ค่าใช้จ่ายร่วมกัน  (Cost Sharing) 
       ๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร  โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร 
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดิน
ปฏิรูประบบการบริหารจัดการน  าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพื นที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน  
พรบ.ทรัพยากรน  า  พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน  และสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม  รวมทั งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม  เช่น  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ภาษีมรดก 
และภาษีสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น 
       ๕.๓.๔  การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค  การคุ้มครองสิทธิขั นพื นฐาน  และการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่
ประชาชน  รวมทั งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล  า  เช่น  กฎหมายป่าชุมชน  
กฎหมายภาษีมรดก  กฎหมายที่ดิน  เป็นต้น 
 

    ๕.๔  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
       ๕.๔.๑  การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง  เตรียมความ
พร้อมรองรับความเป็นเมือง  ทั งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ระบบ
คมนาคมขนส่ง  ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน          
มีคุณภาพ  และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง  รวมทั งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัด
การเมืองตามระดับการพัฒนา 
       ๕.๔.๒  การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน  ส่งเสริมและเร่งรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั งด้าน
การค้า  การลงทุน  และการบริการ  โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  (Green Logistics)  สนับสนุน
ให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน  และปรับปรุงกฎหมาย  กฎระเบียบ  รวมทั งปรับลดกระบวนงานด้าน



58 
 
อ านวยความสะดวกทางการค้า  ขนส่ง  และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่าง
แท้จริง 
       ๕.๔.๓  การส่งเสริมการลงทุน  การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ให้
ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนใน
ไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน  รวมทั งส่งเสริมการจัดตั งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื นที่ชายแดนโดยให้
ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื นฐาน  การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์  การบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าว  และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการ
ผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ น 
    ๕.๕  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       ๕.๕.๑  การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว  ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ  โดย
ค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว  ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้  โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน า
ระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ  บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม  เพ่ิมพื นที่
ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว  อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม  รวมทั งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของ
ระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้  กระจายการถือครองที่ดิน จัดท า
ฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า  ก าหนดเพดาน
การถือครองที่ดินที่เหมาะสม  และก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ  บริหารจัดการ
น  าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน  บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน  า  จัดตั ง
องค์กรบริหารจัดการน  าในระดับพื นที่  เช่น  คณะกรรมการลุ่มน  า  และองค์กรผู้น า  คุ้มครองทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง  ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน  การท่องเที่ยว  การประมง 
และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่  โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน าแร่มาใช้ประโยชน์  ค านึงถึง
ความจ าเป็นและมูลค่าในอนาคต  บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อ
สภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 
       ๕.๕.๒  การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มี
ประสิทธิภาพ  ขับเคลื่อนสู่  Zero Waste Society  ผ่านมาตรการต่าง ๆ  เช่น  การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม  การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม  มาตรฐานและฉลากสินค้า  เป็นต้น 
       ๕.๕.๓  การส่งเสริมการผลิต  การลงทุน  และการสร้างงานสีเขียว  เพ่ือยกระดับประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว  ส่งเสริมผู้ประกอบการให้
สามารถปรับระบบสู่ห่ วงโซ่ อุปทานหรือห่ วงโซ่คุณค่าที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม   (Green Supply 
Chain/Green Value Chain)  ส่งเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืน  รวมทั งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อย  เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
       ๕.๕.๔  การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั ง
ทางอากาศ  ขยะ  น  าเสีย  และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค  เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ที่ดีให้กับประชาชน  เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก  โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะ
เพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากท่ีสุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพื นที่วิกฤต  สร้างรูปแบบ
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม  เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน  สร้างวินัยของคนในชาติ
มุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน  โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 
       ๕.๕.๕  การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  ผลักดันการจัดท าแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน   หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและ
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อนุภูมิภาคลุ่มน  าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน  การเคลื่อนย้ายแรงงาน  การบริหารจัดการพลังงาน
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
       ๕.๕.๖  การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน   ส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย  ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ให้ความส าคัญกับการ
ป้องกันน  าท่วม  วางแผนป้องกันเมืองและพื นที่ชายฝั่ง  พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate Resilience City)  การให้บริการของระบบนิเวศ  ส่งเสริมการลงทุน
ของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ   และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง 
รวมทั งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงใน
อนาคต 
    ๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
       ๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั นตอนของการปฏิบัติราชการ  โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาค
ส่วนสามารถเข้าถึง  เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้  เช่น  ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื อ 
จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ  ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูล
ความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม  เช่น  คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล  คดีทุจริตคอร์รัปชั่น
และคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 
       ๕.๖.๒  การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 
       ๕.๖.๓  การสร้างรูปแบบการพัฒนา  อปท.  ให้เหมาะสม  สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อม  รวมทั งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วน
ต่าง ๆ  ในระดับพื นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       ๕.๖.๔  การสร้างระบบตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  สร้างผลงานที่มี
คุณภาพ  รวดเร็วและน่าเชื่อถือ  สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิง
นโยบายได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม  ประเมินผลโครงการใหญ่ ๆ  ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็น
จ านวนมาก  และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 

 

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพฒันากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  แผนพัฒนาภาค  เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี  ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั ง 
๔  ภูมิภาคขึ น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  จัดท าโดยส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  (สศช.)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม  “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”  โดยประกอบไปด้วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้  ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจานใหญ่  นั นตั งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  มีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร  การ
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ท่องเที่ยว  การค้าการลงทุน  การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั งร่างกาย  จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ  สร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน 
หนี สิน  และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง  สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่าง
อบอุ่น  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์   ซึ่งแผนพัฒนาภาค 
 

  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
    ตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปย่อ  ดังนี้    
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ. ๒๕๕๐  มาตรา  ๕๓/๑  และ
มาตรา  ๕๓/๒  บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น  ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.)  จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาคท่ียึดกระบวนการมี  ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง  ๔  ภูมิภาคข้ึน  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 

    ๑.  แนวคิดและหลักการ 
      ๑.๑  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม  “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล 
เป็นธรรมและ  มีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ 
ควบคู่กับกับแนวคิด  “การพัฒนาแบบองค์รวม”  ที่ยึด  คน   ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  
ยุทธศาสตร์พระราชท าน  เข้าใจ  เข้าถึง  และพัฒนา  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา  และ
หลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
      ๑.๒  หลักการ  มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่าง ๆ  นโยบายรัฐบาล  แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน  เพ่ือสร้างโอกาสทางการพัฒนา  สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่  โดย 
 

   1 .ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค  รวมถึงชุมชน 
   2  ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 

 

  ๒.  ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
   ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัย
ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ  เป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม 
การพัฒนาที่สมดุล  ดังนั้นจึงก าหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ  ดังนี้ 
        ๒.๑  พัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่าง ๆ  ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม  การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร  และการท่องเที่ยวของ
ภูมิภาค  โดยเฉพาะ 
   ๒.๑.๑  พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก  (East West 
Economic Corridor)  เช่น  พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพาน
เศรษฐกิจพ้ืนที่อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พ้ืนที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพาน
เศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 
   ๒.๑.๒  พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้  (North South Economic 
Corridor)  ได้แก่  แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจ
หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พ้ืนที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-
บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
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       ๒.๒ พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ 
โดยเน้นพ้ืนที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจ
ชายแดน  
       ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพื่อสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันเชิงพ้ืนที่  เช่น  การพัฒนาระบบรถราง  เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า  และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด  เช่น  พิษณุโลก  และขอนแก่น 
       ๒.๔  สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศให้ยั่งยืน  ได้แก่  พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร  พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่ง
อุตสาหกรรม  และการจัดให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    ๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   (๑)  เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ  โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  
การตั้งองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน   และ
ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (๒)  สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย  จิตใจและสติปัญญา  
รอบรู้  เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  (๓)  สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง  เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไข
ปัญหาความยากจน  หนี้สิน  และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง  สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแล
ครอบครัวได้อย่างอบอุ่น 
  (๔)  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์  โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่า
ไม้ให้ได้  ๑๕.๙  ล้านไร่  หรือร้อยละ  ๒๕  ของพ้ืนที่ภาค  ป้องกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า  พัฒนาแหล่งน้ าและ
ระบบชลประทาน  ฟ้ืนฟูดิน  ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม  และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท า
เกษตรอินทรีย ์
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  2  พ.ศ. 2561-2565  ฉบับทบทวน         
พ.ศ. 2563 (อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  ยโสธร  อ านาจเจริญ) 
  วิสัยทัศน์ :  
  “อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์เพิ่มมูลค่า การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ การค้าชายแดน
ได้มาตรฐานสากล”  
  เป้าประสงค์รวม  
    1 พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
       เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
    ๒ พัฒนาการท่องเที่ยวโดยยกระดับมูลค่าและคุณค่า  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
    ๓ พัฒนาวิสาหกิจชุมชน  สหกรณ ์ ผู้ประกอบการ  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดน 
    ๔ ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 
    ๕ เพ่ิมทักษะและความรู้ให้ประชาชน 
    ๖ ทรัพยกรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์ 
 
    ๗ การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแก้ไข 
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       ปัญหาด้านความม่ันคง 
  ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
     1  เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด  ภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้นร้อยละ  ๓  ต่อปี 
     2..มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนทุกปี  เป้าหมาย  ๕  ปี  รวมร้อยละ  ๒๓ 
     3  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน  เป้าหมาย  ร้อยละ  ๓.๕  ต่อปี 
     4  ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เป้าหมาย  ร้อยละ  ๘๐  ต่อปี 
     5  ร้อยละของแรงงานที่เข้ารับการพัฒนามีทักษะฝีมือเพ่ิมข้ึน  ร้อยละ  ๖๐  ต่อปี 
     6  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานทดแทน  เป้าหมาย  ร้อยละ  ๑  ต่อปี         
     7  ร้อยละของทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับการพัฒนาและอนุรักษ์ฟ้ืนฟู  ป้องกันและมีสภาพคงอยู่ 
         อย่างยั่งยืน  เป้าหมาย  ร้อยละ  ๐.๒๐  ต่อปี 
     8  ร้อยละของจ านวนเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงลดลง  เป้าหมาย  ร้อยละ  ๐  ต่อปี 
 
  แผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ  พ.ศ. 2561-2565  ฉบับทบทวน  พ.ศ. 2563  

  วิสัยทัศน์ :  “ดินแดนเกษตรปลอดภัย  การค้าและการท่องเที่ยวครบวงจร” 

  ค านิยาย 

วิสัยทัศน์ ความหมาย 
ดินแดนเกษตรปลอดภัย การพัฒนาพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชนในจังหวัด  ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม  โดยวิสัยทัศน์มีการมุ่งเน้นการพัฒนาเมืองให้เป็นดินแดนที่มีการประกอบ
อาชีพภาคเกษตรที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน  เพ่ือรองรับทั้งการบริโภคภายใน
จังหวัดและการส่งออก 

การค้าและการท่องเที่ยว
ครบวงจร 

พัฒนาการค้าท้ังการค้าในพ้ืนที่และการค้าขายชายแดนที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว  โดย
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีมากมายในพ้ืนที่ให้มีมาตรฐานสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้
มากขึ้น  ตลอดทั้งการเกินทางมาลงทุนในจังหวัดและการลงทุนในเมืองใหม่ช่องสะง าเพ่ือ
เชื่อมโยงกับกลุ่มในประเทศอาเซียน 

 

 พันธกิจ 
     1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร  และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรของจังหวัด  (การปศุสัตว์,  
การประมง,  เกษตร,  อุตสาหกรรม,  พืชเศรษฐกิจและผลไม้)  ให้มีคุณภาพ  มีความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน  มุ่งสู่การเป็นตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์  สมารถแข่งขันได้  รวมทั้งสามารถลดต้นทุนภาคการเกษตร
ให้กับเกษตรกร 
     2 ส่งเสริมการค้าการลงทุนโดยการสร้างโอกาส  และสนับสนุนให้มีการลงทุนทั้งในระดับพื้นท่ีและ 
เชื่อมโยงการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน  และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาท่องเที่ยวที่ครบวงจรทั้งการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  และการขยายโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวให้รองรับ
กับการพัฒนา Thailand  4.0 
     3 ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคม  เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ  พัฒนาคนให้มีคุณภาพ  ส่งเสริม
การกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  ปลูกฝังการอนุรักษ์  ศิลปวัฒนธรรม  วิถีชุมชน  อัตลักษณ์   เชื่อมโยงกับ
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณ ี
 
     4 เสริมสร้างความสมดุล  ความหลากหลาย  และความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ 
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คุณภาพสิ่งแวดล้อมและพลังงานทางเลือก 
     5 เสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน  ความเป็นระเบียบ  และความสงบเรียบร้อยของ 
บ้านเมือง  และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
     6 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  บนพ้ืนฐานความพึงพอใจสูงสุด 
ของผู้รับบริการ 
 

  เป้าประสงค์รวมจังหวัด 
     1 มูลค่าการค้า  การลงทุน  และรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง  เศรษฐกิจมี 
เสถียรภาพ  มีการจ้างงานและกระจายรายได้ 
     2 สินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน  และมีมูลค่าเพ่ิมจากการแปรรูป  เกษตรกรมีรายได้
มั่นคง และพ่ึงพาตนเองได ้ 
     3 คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  การศึกษามีคุณภาพ  ได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
     4 สิ่งแวดล้อมเหมาะสมและความยั่งยืน  ปลอดภัยจากมลพิษ 
     5 สังคมสงบสุข  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความมั่นคงปลอดภัยปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    6 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด  ภายใต้การบริหารจัดการภาครัฐ  และธรรมภิบาล   
และสามารถปรับตัวได้เท่าทันกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย  5  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และยกระดับสินค้าการเกษตร  การค้าและ
การท่องเที่ยว  ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  และการทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ 
ยั่งยืน   
        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  รักษาความสงบเรียบร้อย  และสร้างสังคมท่ีมีความอยู่เย็นเป็นสุข 
        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  บริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

1.4  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ   
 

  วิสัยทัศน์ 
       “เมืองน่าอยู่  ประตูการค้าการท่องเที่ยว  เป็นเลิศด้านการศึกษาและกีฬา  น าสินค้าเกษตร
ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล” 
 

  พันธกิจ 
    ๑. สร้างความมั่นคง  มั่งคั่ง  ความสงบเรียบร้อย  บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบร่มรื่นด้วยพ้ืนที่สีเขียว 
    ๒. ส่งเสริมสวัสดิการสังคมท้องถิ่น 
    3. การพัฒนาเส้นทางคมนาคม  แหล่งน้ า  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการท้องถิ่น 
    4. ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  การท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
    5. ส่งเสริมประเพณ ี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    6. ส่งเสริมสุขภาพ สนับสนุนการศึกษาและกีฬาของจังหวัด 
    7. ส่งเสริมสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย  รวมทั้งสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร 
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    8. บูรณาการการท างานของหน่วยงานราชการ  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดให้บรรลุผล
สัมฤทธิ์ 

 

  เป้าประสงค์รวม 
    ๑. ชุมชนและสังคม มีความเป็นระเบียบ  และมีความสงบเรียบร้อย  ประชาชนมีคุณภาพชีวิต 

    ที่ด ีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    2. ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วในการใช้เส้นทางคมนาคม  และมีระบบสาธารณูปโภค 

    สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 
    3. มูลค่าการค้าการลงทุน  และรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
    4. ประเพณ ีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานเพื่อไม่ให้สูญหายไป 
    5. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการกีฬาเพ่ิมสูงขึ้น 
    6. ผลผลิตด้านการเกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

  ผลผลิตที่ได้  ๓  ด้าน  ดังนี้ 
    ๑. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
    ๓. ด้านเศรษฐกิจ 

 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ 
  ประกอบด้วย  3  ด้าน  ดังนี้ 
 

       ยุทธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

  เป้าประสงค์ 
    ๑.  มีโครงสร้างพ้ืนฐานและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต 

และการประกอบอาชีพ 
 

  กลยุทธ์ 
    ๑. พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
    ๒. อนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนา 
       อย่างยั่งยืน และแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๓. พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง รวมทั้ง 

     พัฒนาเมืองให้ได้มาตรฐาน อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
 

  ตัวช้ีวัด 
    ๑. ร้อยละของปริมาณแหล่งน้ าที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเพ่ิมขึ้น 
    ๒. ร้อยละของถนนที่เพ่ิมข้ึน 
    ๓. ร้อยละของถนนที่ได้รับการปรับปรุง 
    ๔. ร้อยละขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาเมือง โดยการวาง 
       ผังเมืองที่มีมาตรฐาน 
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       ยุทธศาสตร์ที ่ ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม  และคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 

  เป้าประสงค์ 
    ๑. สังคมเกิดความสมานฉันท์  ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
    ๒. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ๓. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 
    ๔. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
    ๕. ประชาชนมีสุขภาพ  และคุณภาพชีวิตที่ด ี มีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
       ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๖. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
    ๗. ประชาชนผู้ได้รับภัยพิบัติ และผู้อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนมีความปลอดภัยในชีวิต 
       และทรัพย์สิน 
    ๘. ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

 

กลยุทธ์ 
    ๑. การส่งเสริมส านึกในอุดมการณ์รักชาติและหน้าที่ของพลเมืองไทย เพ่ือความสมานฉันท์ 
       ของคนในชาติ 
    ๒. การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ๓. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และการปรับปรุงคุณภาพ 
       การให้บริการประชาชน 
    ๔. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรในวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
    ๕. การรักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    ๖. ส่งเสริมประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี พ่ึงพาตนเองได ้
    ๗. สร้างค่านิยม  จิตส านึก  และพัฒนาศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม ของเด็กและเยาวชน 
       และประชาชน 
    ๘. เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัวให้มีภูมิคุ้มกันจากอบายมุข สิ่งเสพติด 
       และปัญหาทางสังคมอ่ืน ๆ 
    ๙. สนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
    10. การบูรณาการการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  กีฬา  สาธารณสุข และแรงงานอย่างองค์รวม 
    1๑. การส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
    1๒. ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็นเลิศด้านการกีฬาสู่การอาชีพ 

 

  ตัวช้ีวัด 
    1. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการรักชาติ 
    2. ร้อยละของหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบภัยพิบัติ ได้รับการช่วยเหลือรวดเร็วทันตามความต้องการ 
    3. ร้อยละของอุบัติเหตุลดลง 
    4. ร้อยละของการบริการที่สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ 
    5. ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
    6. ร้อยละของงานบริการที่ได้จัดท ามาตรฐานหรือคู่มือการให้บริการ 
    7. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับของขีดสมรรถนะที่ส่วนราชการก าหนด 
    8. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร 
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    9. ร้อยละของความครอบคลุม  ถูกต้อง  และทันสมัยของฐานข้อมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 
    10. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักความส าเร็จของโครงการตามนโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี 
    1๑. ร้อยละของการศึกษาภาคบังคับ  และการศึกษาต่อ  ม.ปลาย,  สายอาชีพ 
    1๒. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงกว่าค่ามาตรฐาน 
    1๓. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน  (สมศ.) 
    1๔. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง 
    1๕. จ านวนภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีได้รับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ที่เพ่ิมข้ึน 
    1๖. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
    1๗. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 
    1๘. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก  (เป้าหมายไม่เกิน  ๘๔  ต่อแสนประชากร) 
    ๑๙. ร้อยละของอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 
    20. จ านวนเด็ก  เยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนที่เข้ารับการอบรมศีลธรรม 
         คุณธรรม และจริยธรรม 
    2๑. จ านวนเด็ก  เยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา 
    2๒. ร้อยละของครอบครัวที่มีความเข้มแข็งเพ่ิมข้ึน 
    2๓. ร้อยละผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการสังคม 
    24. จ านวนแผนงาน/โครงการที่มีการบูรณาการการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  กีฬา 
         สาธารณสุข  และแรงงานอย่างองค์รวม 
    25  จ านวนแผนงาน/โครงการการจัดการความรู้ในหน่วยงานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม 
          กีฬา สาธารณสุข  และแรงงาน 
    26. จ านวนแผนงาน/โครงการที่ส่งเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงาน 
    27. ร้อยละของจ านวนหมู่บ้านตามแนวชายแดน  ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบ 
        ได้รับความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วทันตามความต้องการ 
    ๒8. พัฒนานักกีฬาให้เป็นนักกีฬาทีมชาติ  มีนักกีฬาไปสู่ความเป็นนักกีฬาอาชีพ 
    29. มีล าดับของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติ 

 

       ยุทธศาสตร์ที ่3 การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
เป้าประสงค์ 

    ๑. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึน 
    ๒. ศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการเพ่ิมข้ึน 

 

  กลยุทธ์ 
    ๑. ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๒. ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
    ๓. ส่งเสริมการเพ่ิมและขยายโอกาสการมีงานท าทั้งในและนอกระบบ 
    ๔. พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ 
 

  ตัวช้ีวัด 
    1 จ านวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ ์ จปฐ.  ได้รับการส่งเสริม 
       การด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๒. จ านวนหมู่บ้านที่มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
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    ๓. ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมที่ได้รับการส่งเสริม/สนับสนุนการปรับแผนชุมชน 
       ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
    ๔. จ านวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
    ๕. จ านวนแหล่งเรียนรู้เพ่ิมข้ึน 
    ๖. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าชายแดน 
    ๗. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์  OTOP 
    ๘. ร้อยละของจ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
    ๙. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้ท่ีเกิดจากการท่องเที่ยว 
    ๑๐. มีศูนย์ข้อมูลการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 

 

  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์      
  - ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  เชื่อมโยง  จ านวน  2  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
       ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน 
       ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
   

  - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที ่ 12  เชื่อมโยง  จ านวน  2  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
       ยุทธศาสตร์ที่  2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเลื่อมล้าในสังคม 
       ยุทธศาสตร์ที่  3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 

  - ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  เชื่อมโยงจ านวน  1  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
       ยุทธศาสตร์ที่  3  สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ เพ่ือเชื่อมโยงธุรกิจการค้าการ  
                           ลงทุนสู่สากล 
  - ยุทธศาสตร์จังหวัด  เชื่อมโยงจ านวน  2  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
       ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและ 
                แข่งขันได้ 
       ยุทธศาสตร์ที่  2  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

๑.๕  ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ ๔.๐  โดยให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีกลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์  กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์ อัจฉริยะ หุ่นยนต์  และระบบเครื่องกลที่ ใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  โดย
รายละเอียดไทยแลนด์ ๔.๐ มีดังนี้ 
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  ประเทศไทย  ๔.๐  ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่  
(New Engines of Growth)  ด้วยการเปลี่ยนแปลง  ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ  ของประเทศที่มีอยู่  ๒  
ด้าน  คือ  ความหลากหลายเชิงชีวภาพ  และ  ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม  ให้เป็นความได้เปรียบในเชิง
แข่งขัน  โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ  ความคิดสร้างสรรค์  นวัตกรรม  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัย
และพัฒนา  แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น  ๕  กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
ประกอบด้วย 
  ๑ . กลุ่ ม อ าห าร   เกษ ตร  แล ะ เท ค โน โลยี ชี วภ าพ  (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ 
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น 
  ๒. กลุ่มสาธารณสุข  สุขภาพ  และเทคโนโลยีทางการแพทย์  (Health, Wellness & Bio-Med)  
อาท ิเทคโนโลยีสุขภาพ  (Healthtech)  เทคโนโลยีการแพทย์  (Medtech)  สปา  (Spa)  เป็นต้น 
  ๓ . กลุ่มเครื่องมือ  อุปกรณ์ อัจฉริยะ  หุ่นยนต์  และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม  (Smart Devices, Robotics & Mechatronics)  อาทิ  เทคโนโลยีหุ่นยนต์  (Robotech)  เป็นต้น 
  ๔. กลุ่มดิจิตอล  เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ  ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโน โลยี สมองกลฝั งตั ว   (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology)  อาทิ 
เทคโนโลยีการเงิน  (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน  (IoT)  เทคโนโลยีการศึกษา 
(Edtech)  อี-มาร์เก็ตเพลส  (E-Market place)  อี-คอมเมิร์ซ  (E-Commerce)  เป็นต้น 
  ๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม  และบริการที่มีมูลค่าสูง  (Creative, Culture & High 
Value Services)  อาทิ  เทคโนโลยีการออกแบบ  (Designtech)  ธุรกิจไลฟ์สไตล์  (Lifestyle Business) 
เทคโนโลยีการท่องเที่ยว  (Traveltech)  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ  (Service Enhancing)  เป็นต้น 
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 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 

2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา 
  “ ไฟสว่าง  หนทางดี  รายได้ดี  มีงานท า  ยุติธรรม  น าสามัคคี ” 
  พันธกิจ 
    1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและการให้บริการครอบคลุมทั่วถึง  
    2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข มีคุณธรรมและจริยธรรม 

  3. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐานมีคุณภาพ ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่าง  
 ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน  
    4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
    ๑. ปรับปรุงและพัฒนาการคมนาคมที่ได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ครอบคลุมทั่วถึง 
    ๒. เพ่ือให้การบริการระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ แก่ประชาชนอย่างเพียงพอ ครอบคลุม 
  ทั่วถึง 

  3. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ  ประชาชนมีโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 
และท่ัวถึง 
  4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบความปลอดภัยให้ประชาชนในท้องถิ่นให้มีความปลอดภัย 

2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา      
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและ    
    สิ่งแวดล้อม 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเสริมสร้างความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

  2.3  เป้าประสงค์ 
  (1) ขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร   
   (๒) พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   (3) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาในสังกัด  อปท.     
   (4) พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา 
   (5) สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบ
การศึกษา 
   (6) ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
   (7) ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยใช้งานได้ดี 
   (8) ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
  (9) สนับสนุนการท าเกษตรทางเลือก  
   (10) ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  
   (11) ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ด้อยโอกาส 
  (๑๒)  สนับสนุนและประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพ่ือป้องกันและให้
มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ 

2. ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  (13)  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการ    
   (14)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล หมู่บ้าน  และ
ชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
   (15)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพ
แข็งแรง 
   (16)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน 
  (17)  ก่อสร้าง  ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง 
  (18)  ประสาน  สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ 
   (19)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ท้องถิ่นโคราช 
   (20)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน  และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
   (21)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน 
   (22)  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   (23)  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานให้ ศึกษา/อบรม  หลักสูตรต่าง ๆ  เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   (24)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ 
   (25)  ส่งเสริมและสนับสนุน  และร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย  และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
  (26)  ส่งเสริมสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชน  ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ า  ลุ่มน้ าล าคลอง  และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์   
   (27)  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างจิตส านึก เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถิ่นทุกระดับ 
   (28)  ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม 
 2.4  ตัวช้ีวัด 
  (1)  ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างพอเพียง  
   (2)  ประชาชนในต าบลจานใหญ่มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
   (3)  โรงเรียน  ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  
   (4)  ศพด.  ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  รวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่
และระบบบริหารจัดการ 
  (5)  เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม 
   (6)  ผู้ดูแลเด็กเล็กได้รับการพัฒนาประสิทธิในการปฏิบัติงาน 
   (7)  เด็กเล็กได้มีความรู้  และมีทักษะเพ่ิมข้ึน 
   (8)  มีวัสดุ  อุปกรณ์  การเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
   (9)  อาสาสมัครในการช่วยเหลือชุมชนและประสานงานในชุมชน 
   (10)  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึ น 5% 
   (11)  ส่งเสริมสวัสดิการสังคม  สงเคราะห ์ ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูอายุ  6  หมู่บ้าน 
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   (12)  กลุ่มสตรี  อสม.  ได้ท ากิจกรรม  ร่วมกัน  และสร้างความสามัคคี 
   (13)  ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
   (14)  จัดวางผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
   (15)  ก่อสร้าง  ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง  
   (16)  ประสาน  สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ 
   (17)  ส่งเสริมขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  
   (18)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ทั้ง  
   (19)  ส่งเสริมการเลือกตั้งตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  
   (20)  การจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
   (21)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน 
   (22)  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   (23)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ  และภัยพิบัติต่าง ๆ  
   (24)  ส่งเสริมการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยประจ าหมู่บ้าน/
ต าบลและทีมกู้ชีพกู้ภัยต าบล  
   (25)  สนับสนุนให้มีวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันและการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
   (26)  เพ่ือทัศนียภาพที่สวยงามประชาชนเห็นประโยชน์ของการปลูกป่า  
   (27)  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างจิตส านึก  เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ  
   (28)  การก าจัดขยะ  สิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี  
  2.5  ค่าเป้าหมาย 
   (1)  มีแหล่งน้ าพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
   (๒)  การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง 
   (3)  ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตร 
   (4)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
   (5)  ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
   (6)  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย 
   (7)  ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี  วัฒนธรรม  การท่องเที่ยว  กีฬาและ
นันทนาการของท้องถิ่น  
   (8)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาธรรมาภิบาลดีขึ้น 
   (9)  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   (10)  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 
  2.6  กลยุทธ์ 
        ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
   ๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
        ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   ๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 



72 
 
   ๒  แผนงานการสาธารณสุข 
   ๓  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
   ๔  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
   ๕  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
   ๖  แผนงานงบกลาง 
        ยุทธศาสตร์ที ่ 3  การเสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๑  แผนงานการเกษตร 
         ยุทธศาสตร์ที่  4  การเสริมสร้างความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
   (1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง  โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
   (2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   (3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
   (4)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
   (5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  จุดแข็ง  Strength 
  1. ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพชีวิต 
  2. ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นส่วนมาก 
  3. มีเส้นทางคมนาคมภายในต าบลสะดวกสบายและเป็นเส้นทางในการขนถ่ายสิ้นค้าทางการเกษตร 
  4. มีเส้นทางสัญจรสะดวกและมีรถประจ าทางวิ่งระหว่าง อ าเภอกันทรลักษ์ ถึงจังหวัดอุบลราชธานี 
  5. ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประมาณ 99 % 
  6. มีแหล่งน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ 
  7. เป็นแหล่งปลูกพืชผักผลไม้และสินค้าเกษตรที่คุณภาพดี เช่น ทุเรียน มังคุด กล้วยไข่ ยางพารา ฯลฯ 
  8. ประชาชนในต าบลอัธยาศัยน้ าใจดีต่อแขกผู้มาเยือน 
  9. มีสถาบันการศึกษาใกล้บ้านและมีคุณภาพ 
 

   จุดอ่อน    Weakness 
  1. กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน  มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติสับสนขาดความชัดเจน 
  2. ถนนส่วนมากเป็นถนนลูกรังใช้การได้ดีเป็นบางฤดูเท่านั้นส่วนฤดูฝนถนนมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ 
  3. ขาดระบบการจัดการผังเมืองที่ดี 
  4. การรวมกลุ่มในการกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชนยังไม่ดีเท่าท่ีควร 
  5. การรวมกลุ่มในการกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชนยังไม่ดีเท่าท่ีควร 
  6. เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่เข้ารับการศึกษาอย่างต่อเนื่องในระดับที่สูงขึ้น 
 

   โอกาส   Opportunity 
  1.จังหวัดศรีสะเกษ สนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีแผนงานโครงการตาม
แนวทางยุทธศาสตร์ของการพัฒนาจังหวัด 
  2. มีเส้นทางคมนาคมสายหลักเชื่อมไปสู่อ าเภอหลายอ าเภอ เช่น อ าเภอศรีรัตนะอ าเภอเบญจลักษ์   
อ าเภอเดชอุดม เป็นต้น คาดว่าจะสามารถรองรับการขยายตัวของนักลงทุนเศรษฐกิจ 
  3. มีศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตต าบลฟรี 
  4. มีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ที่น ามาจัดท าเป็นสินค้าโอท็อป สร้างความสนใจแก่ประชาชนทั่วไป 
   อุปสรรค   Threat 
  1. ประชาชนขาดความรู้  ความเข้าใจ  บทบาทหน้าที่ของตนเองกับงานของท้องถิ่น 

  2. นโยบายรัฐบาลไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณมายัง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  
ท าให้การพัฒนาท้องถิ่นบางเรื่องต้องชะงัก 

3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

(1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มี
ความเข้มแข็ ง โดยได้ รับบริการสาธารณะด้ าน
โครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของ
ชุมชนและเศรษฐกิจ  

(2)  การพัฒนาระบบการศึกษา
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

(3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
คนและความเข้มแข็งของชุมชนในการ
พึ่งตนเอง 

(4)  การก าจัดขยะมูลฝอย   สิ่ง
ปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่าง
ยั่งยืน 

(5)  การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน 
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  3. กฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น  หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจห้วง
ระยะเวลาในการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน 
  4. การด าเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น  ความรับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้น 
ประกอบกับปัญหาในพ้ืนที่และความต้องการประชาชนมีมาก  แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วนเนื่องจากจ ากัด
ด้วยอ านาจหน้าที่และจ านวนงบประมาณที่มีจ ากัด 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลจาน
ใหญ ่ นั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 

ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พ้ืนฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรส าหรับอุปโภค-
บริโภคยังไม่พอเพียงและยัง
ไม่ได้มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและน้ าประปา
ในการอุปโภค-บริโภค 

- ในเขต อบต. - ประชาชนมีแหล่งน้ า
และมีน้ าประปาใช้
อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น 

2) หมู่บ้ายขยายมากข้ึน
ระบบระบายน้ ายังไม่
เพียงพอ  

- ราง/ท่อระบายน้ า - พื้นที่ใน อบต. - มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

3)  ถนนในต าบล ยังเป็น
ถนนหินคลุก ถนนลูกรัง และ
เป็นหลุมเป็นบ่อ 

- ถนน - ทางและที่สาธารณะ
ในเขต อบต. 

- มีถนนให้ประชาชน
ได้สญัจรไปมาสะดวก  

๒. สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

 

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบาด โรคตดิต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขต อบต. ในพื้นทีไ่ม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่  โรคระบาด  
โรคตดิต่อ 

 

 

 

2)ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ าท่ียังไม่
สะอาดและมสีิ่งเจือปน เช่น 
จากน้ าฝน น้ าท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ 
มีตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนบริโภคน้ า
ที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 
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 สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 3) ผู้พิการไมไ่ด้รับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต 

 

 

 - ผู้พิการในเขต อบต. - ผู้พิการไดร้ับความ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและทั่วถึง 

 

 ๔) เยาวชนและวยัรุ่นตดิเกมส์ 
สิ่งลามก บุหรี่ เหล้า สาเสพตดิ 
และท้องก่อนวัยอันสมควร     

 - เยาวชนและวัยรุ่นใน
เขต อบต. 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ด ี

๓. การเสริมสร้าง
ความสมดุลด้าน
ทรัพยากนธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1) ผลผลติทางการเกษตร
ราคาตกต่ าระยะทางในการ
ขนส่งผลผลติไกลจากแหล่งรับ
ซื้อ  

 - เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมรีาคาสูงขึ้น 

๔. การเสริมสร้าง
ความมั่นคงและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

๑) การจราจรบนถนนมเีพิ่ม
มากขึ้นอาจท าให้เกิดอุบัตเิหตุ
ขึ้นได ้

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบเพื่อ
เตือนให้ระมัดระวัง 

๒) มีการท าลายและลักขโมย
ทรัพย์สินของประชาชนและ
ราชการ 

รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาท
กันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การตดิตั้ง
กล้องวงจรปิด  การให้
ผู้น า อปพร. ควบคุม
และระงับเหตุทะเลา
วิวาท 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 33  
 
 

 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ด้านอุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง อบต. 
จานใหญ่ 

ด้านเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง 

๒ ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 
 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ส านักงานปลัด 

ด้านการสาธารณสุข แผนงานการ 
สาธารณสุข 

ส านักงานปลัด 

ด้านสังคมสงเคราะห์ แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ด้านสร้างความเข้ม
แข้งของชุมชน 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข้งของชุมชน 

กองสวัสดิการสง
คม 

ด้านการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 
 

ด้านการด าเนินงาน
อ่ืนๆ 

แผนงานงบกลาง ส านักงานปลัดและ 
กองสวัสดิการ

สังคม 
๓ ด้านการเสริมสร้างความ

สมดุลด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ด้านการเกษตร แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด 

4 ด้านการเสริมสร้างความ
ม่ันคงและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

ด้านรักษาความสงบ
ภายใน 
 

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 
 

 

รวม ๔ ยุทธศาสตร์ 10 ด้าน ๑0 แผนงาน ๕ ส านัก/กอง 
 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบตัิ 



2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์
จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1.ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำง
   พ้ืนฐำน
  1.1.แผนงำนเคหะและชุมชน 21 3,020,000 21 3,020,000 21 3,020,000 21 3,020,000 21 3,020,000 105 15,100,000
  1.2.แผนงำนอุตสำหกรรม 40 19,700,000 40 19,700,000 61 22,771,500 61 22,771,500 61 22,771,500 263 107,714,500
       และกำรโยธำ

รวม 61 22,720,000 61 22,720,000 82 25,791,500 82 25,791,500 82 25,791,500 368 122,814,500
2.ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและ
   คุณภำพชีวิต
  2.1.แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 11 276,000 12 326,000 13 346,000 13 346,000 13 346,000 62 1,640,000
  2.2.แผนงำนกำรสำธำรณสุข 5 493,000 5 493,000 5 493,000 5 493,000 5 493,000 25 2,465,000
  2.3.แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 2 20,000 2 20,000 2 20,000 2 20,000 2 20,000 10 100,000
  2.4.แผนงำนสร้ำงควำมเข็ม 9 860,000 9 860,000 9 860,000 9 860,000 9 860,000 45 4,300,000
        แข็งของชุมชน
  2.5.แผนงำนกำรศึกษำ 15 5,747,820 15 5,747,820 15 5,747,820 15 5,747,820 15 5,747,820 75 28,739,100
  2.6.แผนงำนกำรศำสนำวัฒ 3 300,000 3 300,000 4 450,000 3 300,000 3 300,000 16 1,650,000
        นธรรมและนันทนำกำร
  2.7.แผนงำนงบกลำง 4 17,820,000 4 17,820,000 4 17,820,000 4 17,820,000 4 17,820,000 20 89,100,000

รวม 49 25,516,820 50 25,566,820 52 25,736,820 51 25,586,820 51 25,586,820 253 127,994,100
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565 รวม  5  ปี



2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์
จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565 รวม  5  ปี

3.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเสริมสร้ำง
   ควำมสมดุลด้ำนทรัพยำกร
ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
  3.1.แผนงำนกำรเกษตร 2 200,000 2 200,000 3 210,000 3 210,000 3 210,000 13 1,030,000

รวม 2 200,000 2 200,000 3 210,000 3 210,000 3 210,000 13 1,030,000
4.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเสริมสร้ำง
   ควำมม่ันคงและกำรรักษำ
   ควำมสงบเรียบร้อย
  4.1.แผนงำนกำรรักษำ 3 130,000 4 190,000 7 240,000 7 240,000 7 240,000 28 1,040,000
        ควำมสงบภำยใน

รวม 3 130,000 4 190,000 7 240,000 7 240,000 7 240,000 28 1,040,000
รวมท้ังส้ิน 115 48,566,820 117 48,676,820 144 51,978,320 143 51,828,320 143 51,828,320 662 252,878,600
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 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการยกระดับสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  1.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานรับ
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) ได้รับ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือพัฒนาระบบการคมนาคม ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 มีไฟฟ้าสอง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สาธารณะท้ังต าบล และเพ่ิมความปลอดภัยแก่ สาธารณะท้ังต าบล สว่างเพ่ิมข้ีน สะดวกและปลอดภัย
ประชาชน มากข้ึนในการสัญจร

2 โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่อง เพ่ือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่อง 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 มีไฟฟ้าสอง ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สว่างสาธารณะท้ังต าบล ให้สามารถใช้ได้ตามปกติ สว่างท้ังต าบลจานใหญ่ สว่างเพ่ิมข้ีน สะดวกและปลอดภัย

มากข้ึนในการสัญจร

3 เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง ขุดลอกคลองระบายน้ า 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รางระ ลดปัญหาน้ าท่วมขัง กองช่าง
รอบหมู่บ้านท้ังต าบล ภายในหมู่บ้าน รอบหมู่บ้าน บายน้ า ในหมู่บ้าน

4 โครงการก่อสร้างร่องระบาย เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขังภายใน ก่อสร้างร่องระบายน้ า 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร่องระ ลดปัญหาน้ าท่วมขัง กองช่าง
น้ ารอบหมู่บ้านท้ังต าบล หมู่บ้าน รอบหมู่บ้าน บายน้ า ในหมู่บ้าน
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โครงการท ารางระบายน้ า

  1.1 แผนงานงานเคหะและชุมชน

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณและท่ีผ่านมา



 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการยกระดับสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  1.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานรับ
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) ได้รับ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

  1.1 แผนงานงานเคหะและชุมชน

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณและท่ีผ่านมา

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ีอให้ประชาชนมี ขยายระบบไฟฟ้าภาย 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ท้ังต าบลจานใหญ่ ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ในต าบลจานใหญ่ ไฟฟ้าใช้ สะดวกและปลอดภัย

มากข้ึนในการสัญจร

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายระบบไฟฟ้าเพ่ือ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เพ่ือการเกษตรหมู่ท่ี 1 ไฟฟ้าใช้เพ่ือการเกษตร เพ่ือการเกษตร ไฟฟ้าใช้เพ่ือ สะดวกและปลอดภัย

การเกษต มากข้ึนในการสัญจร

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายระบบไฟฟ้าเพ่ือ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เพ่ือการเกษตรหมู่ท่ี 2 ไฟฟ้าใช้เพ่ือการเกษตร เพ่ือการเกษตร ไฟฟ้าใช้เพ่ือ สะดวกและปลอดภัย

การเกษต มากข้ึนในการสัญจร
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 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการยกระดับสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  1.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานรับ
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) ได้รับ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

  1.1 แผนงานงานเคหะและชุมชน

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณและท่ีผ่านมา

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายระบบไฟฟ้าเพ่ือ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เพ่ือการเกษตรหมู่ท่ี 3 ไฟฟ้าใช้เพ่ือการเกษตร เพ่ือการเกษตร ไฟฟ้าใช้เพ่ือ สะดวกและปลอดภัย

การเกษต มากข้ึนในการสัญจร

9 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายระบบไฟฟ้าเพ่ือ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เพ่ือการเกษตรหมู่ท่ี 4 ไฟฟ้าใช้เพ่ือการเกษตร เพ่ือการเกษตร ไฟฟ้าใช้เพ่ือ สะดวกและปลอดภัย

การเกษต มากข้ึนในการสัญจร

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายระบบไฟฟ้าเพ่ือ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เพ่ือการเกษตรหมู่ท่ี 5 ไฟฟ้าใช้เพ่ือการเกษตร เพ่ือการเกษตร ไฟฟ้าใช้เพ่ือ สะดวกและปลอดภัย

การเกษต มากข้ึนในการสัญจร
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 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการยกระดับสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  1.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานรับ
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) ได้รับ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

  1.1 แผนงานงานเคหะและชุมชน

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณและท่ีผ่านมา

11 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายระบบไฟฟ้าเพ่ือ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เพ่ือการเกษตรหมู่ท่ี 6 ไฟฟ้าใช้เพ่ือการเกษตร เพ่ือการเกษตร ไฟฟ้าใช้เพ่ือ สะดวกและปลอดภัย

การเกษต มากข้ึนในการสัญจร

12 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายระบบไฟฟ้าเพ่ือ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เพ่ือการเกษตรหมู่ท่ี 7 ไฟฟ้าใช้เพ่ือการเกษตร เพ่ือการเกษตร ไฟฟ้าใช้เพ่ือ สะดวกและปลอดภัย

การเกษต มากข้ึนในการสัญจร

13 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายระบบไฟฟ้าเพ่ือ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เพ่ือการเกษตรหมู่ท่ี 8 ไฟฟ้าใช้เพ่ือการเกษตร เพ่ือการเกษตร ไฟฟ้าใช้เพ่ือ สะดวกและปลอดภัย

การเกษต มากข้ึนในการสัญจร
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 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการยกระดับสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  1.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานรับ
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) ได้รับ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

  1.1 แผนงานงานเคหะและชุมชน

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณและท่ีผ่านมา

14 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายระบบไฟฟ้าเพ่ือ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เพ่ือการเกษตรหมู่ท่ี 9 ไฟฟ้าใช้เพ่ือการเกษตร เพ่ือการเกษตร ไฟฟ้าใช้เพ่ือ สะดวกและปลอดภัย

การเกษต มากข้ึนในการสัญจร

15 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายระบบไฟฟ้าเพ่ือ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เพ่ือการเกษตรหมู่ท่ี 10 ไฟฟ้าใช้เพ่ือการเกษตร เพ่ือการเกษตร ไฟฟ้าใช้เพ่ือ สะดวกและปลอดภัย

การเกษต มากข้ึนในการสัญจร

16 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายระบบไฟฟ้าเพ่ือ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เพ่ือการเกษตรหมู่ท่ี 11 ไฟฟ้าใช้เพ่ือการเกษตร เพ่ือการเกษตร ไฟฟ้าใช้เพ่ือ สะดวกและปลอดภัย

การเกษต มากข้ึนในการสัญจร
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 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการยกระดับสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  1.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานรับ
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) ได้รับ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

  1.1 แผนงานงานเคหะและชุมชน

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณและท่ีผ่านมา

17 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายระบบไฟฟ้าเพ่ือ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เพ่ือการเกษตรหมู่ท่ี 12 ไฟฟ้าใช้เพ่ือการเกษตร เพ่ือการเกษตร ไฟฟ้าใช้เพ่ือ สะดวกและปลอดภัย

การเกษต มากข้ึนในการสัญจร

18 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายระบบไฟฟ้าเพ่ือ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เพ่ือการเกษตรหมู่ท่ี 13 ไฟฟ้าใช้เพ่ือการเกษตร เพ่ือการเกษตร ไฟฟ้าใช้เพ่ือ สะดวกและปลอดภัย

การเกษต มากข้ึนในการสัญจร

19 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายระบบไฟฟ้าเพ่ือ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เพ่ือการเกษตรหมู่ท่ี 14 ไฟฟ้าใช้เพ่ือการเกษตร เพ่ือการเกษตร ไฟฟ้าใช้เพ่ือ สะดวกและปลอดภัย

การเกษต มากข้ึนในการสัญจร
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 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการยกระดับสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  1.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานรับ
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) ได้รับ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

  1.1 แผนงานงานเคหะและชุมชน

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณและท่ีผ่านมา

20 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายระบบไฟฟ้าเพ่ือ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เพ่ือการเกษตรหมู่ท่ี 15 ไฟฟ้าใช้เพ่ือการเกษตร เพ่ือการเกษตร ไฟฟ้าใช้เพ่ือ สะดวกและปลอดภัย

การเกษต มากข้ึนในการสัญจร

21 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายระบบไฟฟ้าเพ่ือ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เพ่ือการเกษตรหมู่ท่ี 16 ไฟฟ้าใช้เพ่ือการเกษตร เพ่ือการเกษตร ไฟฟ้าใช้เพ่ือ สะดวกและปลอดภัย

การเกษต มากข้ึนในการสัญจร

รวม 3,020,000 3,020,000 3,020,000 3,020,000 3,020,000
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 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการยกระดับสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  1.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานรับ
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) ได้รับ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ขนาด  4x150x0.15 ม.  400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 คมนาคม การคมนาคมในชุม กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน บ้านจานใหญ่  ความสะดวกสบายใน พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า สะดวก ชนมีความสะดวก
หมู่ท่ี  1 การคมนาคม 600 ตร.ม. สบาย

2 โครงการก่อสร้าง  ถนน คสล.เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ขนาด  4x150x0.15 ม.  400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 คมนาคม การคมนาคมในชุม กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน   บ้านทุ่งจานความสะดวกสบายใน พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า สะดวก ชนมีความสะดวก
หมู่ท่ี  2 การคมนาคม 600 ตร.ม. สบาย

3 โครงการก่อสร้าง  ถนน  คสล.เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ขนาด  4x150x0.15 ม.  400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 คมนาคม การคมนาคมในชุม กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน  บ้านตาลอย ความสะดวกสบายใน พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า สะดวก ชนมีความสะดวก
หมู่ท่ี  3 การคมนาคม 600 ตร.ม. สบาย

4 โครงการก่อสร้าง  ถนน คสล.เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ขนาด  4x150x0.15 ม.  400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 คมนาคม การคมนาคมในชุม กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองคัน ความสะดวกสบายใน พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า สะดวก ชนมีความสะดวก
หมู่ท่ี  4 การคมนาคม 600 ตร.ม. สบาย

5 โครงการก่อสร้าง  ถนน คสล.เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ขนาด  4x150x0.15 ม.  400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 คมนาคม การคมนาคมในชุม กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน  บ้านช าโพธ์ิ ความสะดวกสบายใน พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า สะดวก ชนมีความสะดวก
หมู่ท่ี  5 การคมนาคม 600 ตร.ม. สบาย
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                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  

  1.2 แผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณและท่ีผ่านมา



 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการยกระดับสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  1.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานรับ
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) ได้รับ ผิดชอบหลัก

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  

  1.2 แผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณและท่ีผ่านมา

6 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ขนาด  4x150x0.15 ม.  400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 คมนาคม การคมนาคมในชุม กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน  บ้านไร่เจริญ ความสะดวกสบายใน พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า สะดวก ชนมีความสะดวก
หมู่ท่ี  6 การคมนาคม 600 ตร.ม. สบาย

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ขนาด  4x150x0.15  ม.  400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 คมนาคม การคมนาคมในชุม กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน  บ้านตาเกษ ความสะดวกสบายใน พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า สะดวก ชนมีความสะดวก
หมู่ท่ี  7 การคมนาคม 600 ตร.ม. สบาย

8 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ขนาด  4x150x0.15  ม.  400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 คมนาคม การคมนาคมในชุม กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน  บ้านศรีอุดม ความสะดวกสบายใน พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า สะดวก ชนมีความสะดวก
หมู่ท่ี  8 การคมนาคม 600 ตร.ม. สบาย

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ขนาด  4x150x0.15 ม.  400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 คมนาคม การคมนาคมในชุม กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน  บ้านส่ีแยก  ความสะดวกสบายใน พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า สะดวก ชนมีความสะดวก
หมู่ท่ี  9 การคมนาคม 600 ตร.ม. สบาย

10 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ขนาด  4x150x0.15 ม.  400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 คมนาคม การคมนาคมในชุม กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน บ้านมหาราช ความสะดวกสบายใน พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า สะดวก ชนมีความสะดวก
หมู่ท่ี  10 การคมนาคม 600 ตร.ม. สบาย

11 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ขนาด  4x150x0.15 ม.  400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 คมนาคม การคมนาคมในชุม กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน บ้านเหรียญ ความสะดวกสบายใน พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า สะดวก ชนมีความสะดวก
ทอง หมู่ท่ี  11 การคมนาคม 600 ตร.ม. สบาย
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 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการยกระดับสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  1.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานรับ
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) ได้รับ ผิดชอบหลัก

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  

  1.2 แผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณและท่ีผ่านมา

12 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ขนาด  4x150x0.12 ม.  400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 คมนาคม การคมนาคมในชุม กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนขาม ความสะดวกสบายใน พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า สะดวก ชนมีความสะดวก
หมู่ท่ี  12 การคมนาคม 600 ตร.ม. สบาย

13 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ขนาด  4x150x0.15 ม.  400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 คมนาคม การคมนาคมในชุม กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน  บ้านโพน ความสะดวกสบายใน พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า สะดวก ชนมีความสะดวก
ทอง หมู่ท่ี  13 การคมนาคม 600 ตร.ม. สบาย

14 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ขนาด  4x150x0.15 ม.  400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 คมนาคม การคมนาคมในชุม กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน  บ้านหนอง ความสะดวกสบายใน พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า สะดวก ชนมีความสะดวก
ตาสา หมู่ท่ี  14 การคมนาคม 600 ตร.ม. สบาย

15 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ขนาด  4x150x0.15 ม.  400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 คมนาคม การคมนาคมในชุม กองช่าง
ภายในหมมู่บ้าน บ้าน ความสะดวกสบายใน พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า สะดวก ชนมีความสะดวก
เศรษฐกิจ หมู่ท่ี  15 การคมนาคม 600 ตร.ม. สบาย

16 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ขนาด  4x150x0.15 ม.  400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 คมนาคม การคมนาคมในชุม กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน  บ้านจานใต้ ความสะดวกสบายใน พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า สะดวก ชนมีความสะดวก
หมู่ท่ี  16 การคมนาคม 600 ตร.ม. สบาย

17 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนลูกรัง  ภาย 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 คมนาคม การคมนาคมในชุม กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน ท้ังต าบล  ความสะดวกสบายใน ในหมู่บ้าน   ท้ังต าบล สะดวก ชนมีความสะดวก

การคมนาคม สบาย
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 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการยกระดับสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  1.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานรับ
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) ได้รับ ผิดชอบหลัก

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  

  1.2 แผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณและท่ีผ่านมา

18 โครงการก่อสร้างถนนดิน เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนดินภายใน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 คมนาคม การคมนาคมในชุม กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน ท้ังต าบล รับความสะดวกสบาย หมู่บ้าน ท้ังต าบล สะดวก ชนมีความสะดวก

ในการคมนาค สบาย
19 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพ่ือให้ประชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนหินคลุกภาย 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 คมนาคม การคมนาคมในชุม กองช่าง

ภายในหมู่บ้านท้ังต าบล  ความสะดวกสบายใน ในหมู่บ้าน   ท้ังต าบล สะดวก ชนมีความสะดวก
การคมนาคม สบาย

20 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหิน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 คมนาคม การคมนาคมในชุม กองช่าง
ถนนหินคลุก ภายในหมู่บ้าน  ท้ังต าบล ความสะดวกสบายใน คลุกภายในหมู่บ้านท้ังต าบล สะดวก ชนมีความสะดวก

การคมนาคม สบาย
21 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ถนน คสล.ท่ีช ารุด 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 คมนาคม การคมนาคมในชุม กองช่าง

 ถนน  คสล. ภายในหมู่บ้าน  ความสะดวกสบายใน ภายในหมู่บ้านท้ังต าบล สะดวก ชนมีความสะดวก
ท้ังต าบล การคมนาคม สบาย

22 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ปรับปรุงถนนลูกรัง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 คมนาคม การคมนาคมในชุม กองช่าง
ถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน  ความสะดวกสบายใน ภายในหมู่บ้าน ท้ังต าบล สะดวก ชนมีความสะดวก
ท้ังต าบล  การคมนาคม สบาย

23 โครงการก่อสร้างถนนลาด เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนลาดยาง 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 คมนาคม การคมนาคมในชุม กองช่าง
ยางภายในหมู่บ้าน ท้ังต าบล ความสะดวกสบายใน ภายในหมู่บ้าน ท้ังต าบล สะดวก ชนมีความสะดวก

การคมนาคม สบาย
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 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการยกระดับสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  1.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานรับ
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) ได้รับ ผิดชอบหลัก

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  

  1.2 แผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณและท่ีผ่านมา

24 เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ต่อเติมขยายไหล่ทาง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 คมนาคม การคมนาคมในชุม กองช่าง
ความสะดวกสบายใน คสล.  สะดวก ชนมีความสะดวก

ภายในหมู่บ้านท้ังต าบล การคมนาคม สบาย
25 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือให้ประชาชนมี ปรับปรุงและต่อเติมศาลา 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ปรับปรุง ประชาชนมีสถานท่ี กองช่าง

ต่อเติมศาลาประชาคมท้ัง สถานท่ีในการแสดง ศาลาดีข้ึน แสดงความคิดเห็น
ต าบล ความคิดเห็น

26 โครงการก่อสร้างระบบประ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า ติดต้ังขยายระบบ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชามี ประชาชนมีน้ าอุป กองช่าง
ปา (ขนาดเล็ก) ท้ังต าบล สะอาดอุปโภค-บริโภค น้ าใช้ โภคบริโภคเพียงพอ

27 โครงการขยายท่อระบบส่งน้ าเพ่ือให้ประชาชนมีน้ า ขยายท่อระบบส่งน้ าประปา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ าอุป กองช่าง
ประปาภายในหมู่บ้าน  สะอาดอุปโภค-บริโภค มีน้ าใช้ โภคบริโภคเพียงพอ
ท้ังต าบล

28 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือให้สามารถเก็บน้ า ปรับปรุงซ่อมแซมประตู 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประตูระ ประชาชนมีน้ าใช้เพ่ือ กองช่าง
ประตูระบายน้ า ไว้ใช้ในการเกษตรได้ ระบายน้ า บายน้ า การเกษตรเพียงพอ

เพ่ืมข้ึน
29 โครงการขุดลอกหนอง เพ่ือให้สามารถเก็บน้ า ขุดลอกหนอง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้เพ่ือ กองช่าง

ท้ังต าบล ไว้ใช้ในการเกษตรได้ ไม่ต่ึนเขิน การเกษตรเพียงพอ
เพ่ืมข้ึน
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 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการยกระดับสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  1.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานรับ
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) ได้รับ ผิดชอบหลัก

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  

  1.2 แผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณและท่ีผ่านมา

30 โครงการขุดลอกห้วย เพ่ือให้สามารถเก็บน้ า ขุดลอกห้วย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้เพ่ือ กองช่าง
ท้ังต าบล ไว้ใช้ในการเกษตรได้ ไม่ต่ึนเขิน การเกษตรเพียงพอ

เพ่ืมข้ึน
31 โครงการขุดลอกคลอง เพ่ือให้สามารถเก็บน้ า ขุดลอกคลอง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้เพ่ือ กองช่าง

ท้ังต าบล ไว้ใช้ในการเกษตรได้ ไม่ต่ึนเขิน การเกษตรเพียงพอ
เพ่ืมข้ึน

32 โครงการขุดบ่อบาดาลเพ่ือ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า ขุดบ่อบาดาล 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีแหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้เพ่ือ กองช่าง
การเกษตรท้ังต าบล ใช้เพ่ือการเกษตร ใช้ การเกษตรเพียงพอ

33 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กมีความ อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก กองช่าง
ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต่อเติมให้อยู่ในสภาพ 2 แห่ง ปลอดภัย เล็กมีความปลอดภัย
 ต.จานใหญ่ ใช้งานได้อย่างปลอด

ภัย
34 โครงการก่อสร้างรอบร้ัวคอน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีรอบร้ัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีประสิทธิ อบต.มีศักยภาพและ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนา ประสิทธิภาพ วัดจานคุณารามและสนาม ภาพในการ การปฏิบัติงานมีประ
เด็กเล็กวัดจานคุณารามและ กีฬาอบต. ปฏิบัติงาน สิทธิภาพ
สนามกีฬา อบต
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 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการยกระดับสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  1.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานรับ
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) ได้รับ ผิดชอบหลัก

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  

  1.2 แผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณและท่ีผ่านมา

35 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ เพ่ือเป็นการก าจัดขยะ เตาเผาขยะ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ปัญหาขยะ ปริมาณขยะลดลง กองช่าง
รักษาส่ิงแวดล้อมขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องและลด ลดลง ชุมชนสะอาด
ชุมชน ปริมาณขยะ

36 โครงการก่อสร้างลานกีฬา เพ่ือให้ประชาชนมี ประชาชนมีสถานท่ีออก 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ประชาชนออกก าลัง กองช่าง
เอนกประสงค์ภายในต าบล สถานท่ีออกก าลังกาย ก าลังกาย ได้ออกก า สุขภาพแข็งแรง

ลังกาย
37 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือปรับปรุงสภาพภูมิ เพ่ือปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีสภาพภูมิ สภาพภูมิทัศน์รอบๆ กองช่าง

รอบๆศาลาประชาคม ทัศน์รอบๆศาลาประ รอบๆ ศาลาประชาคมให้ ทัศน์สาว ศาลาประชาคมให้
ท้ังต าบล ชาคมให้สวยงามข้ึน สวยงามข้ึน งาม สวยงามข้ึน

38 โครงการก่อสร้างสนามเด็ก เพ่ือให้เด็กมีสถานท่ีออกเด็กในคูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กมีสถาน เพ่ือให้เด็กมีสถานท่ี กองช่าง
เล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจานก าลังกายและว่ิงเล่น จานคุณราม ท่ีว่ิงเล่นออกออกก าลังกายและ
คุณราม ก าลังกาย ว่ิงเล่น

39 โครงการก่อสร้างสนามเด็ก เพ่ือให้เด็กมีสถานท่ีออกเด็กในคูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กมีสถาน เพ่ือให้เด็กมีสถานท่ี กองช่าง
เล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ก าลังกายและว่ิงเล่น บ้านตาลอย ท่ีว่ิงเล่นออกออกก าลังกายและ
ตาลอย ก าลังกาย ว่ิงเล่น
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 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการยกระดับสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  1.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานรับ
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) ได้รับ ผิดชอบหลัก

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  

  1.2 แผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณและท่ีผ่านมา

40 โครงการซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 100,000 100,000 100,000 ซุ้มเฉลิม เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ กองช่าง
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
ราชีนี ท่ีองค์การบริหารส่วน พระบรมราชินี พระบรมราชินี
ต าบลจานใหญ่

41 โครงการซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 100,000 100,000 100,000 ซุ้มเฉลิม เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ กองช่าง
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
ราชีนี ท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พระบรมราชินี พระบรมราชินี
บ้านตาลอย

42 โครงการซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 100,000 100,000 100,000 ซุ้มเฉลิม เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ กองช่าง
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
ราชีนี ท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พระบรมราชินี พระบรมราชินี
วัดจานคุณาราม

43 โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน เพ่ือขุดบ่อดักน้ าจากผิวเพ่ือกระจ่ายจุดรับน้ าและ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 แก้ปัญหา เพ่ิมประมาณน้ าใต้ กองช่าง
ดินให้ไหลลงสู่ใต้ดิน เพ่ิมปริมาณนน้ าใต้ดินให้ น้ าท่วมขัง ดินให้มากข้ึนและ

มากข้ึน และแก้ไข เพ่ือให้ประชาชนมี
ปัญหาภัย น้ าใช้ในการท า
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 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการยกระดับสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  1.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานรับ
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) ได้รับ ผิดชอบหลัก

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  

  1.2 แผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณและท่ีผ่านมา

44 โครงการก่อสร้างไหล่ทาง  เพ่ือประชาชนได้รับ ขนาดกว้างข้างละ 0.5 ม. ยาว 155,300 155,300 155,300 คมานาคม การคมนาคมในชุม กองช่าง
ถนน คสล. บ้านจานใหญ่ ความสะดวกสบายใน ข้างละ 210 ม. หนาเฉล่ีย สะดวก ชนมีความสะดวก
หมู่ท่ี 1 การคมนาคม 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่ สบาย

น้อยว่า 210 ตร.ม.
45 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  เพ่ือประชาชนได้รับ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 56 ม. 154,600 154,600 154,600 คมานาคม การคมนาคมในชุม กองช่าง

บ้านทุ่งจาน  หมู่ท่ี 2 ความสะดวกสบายใน หนาเฉล่ีย 0.15 ม. พร้อมไหล่ สะดวก ชนมีความสะดวก
การคมนาคม ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 ม. สบาย

หรือมีพ่ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า
 224 ตร.ม.

46 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  เพ่ือประชาชนได้รับ ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 54 ม. 112,000 112,000 112,000 คมานาคม การคมนาคมในชุม กองช่าง
บ้านตาลอย หมู่ท่ี 3 ความสะดวกสบายใน หนาเฉล่ีย 0.15 ม. พร้อมไหล่ สะดวก ชนมีความสะดวก

การคมนาคม ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 ม. สบาย
หรือมีพ่ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า
162 ตร.ม.
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 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการยกระดับสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  1.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานรับ
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) ได้รับ ผิดชอบหลัก

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  

  1.2 แผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณและท่ีผ่านมา

47 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือประชาชนได้รับ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 80 ม. 158,700 158,700 158,700 คมานาคม การคมนาคมในชุม กองช่าง
คสล. บ้านหนองคัน หมู่ท่ี 4 ความสะดวกสบายใน หนาเฉล่ีย 0.10 ม. พร้อมไหล่ สะดวก ชนมีความสะดวก

การคมนาคม ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 ม. สบาย
หรือมีพ่ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า
320 ตร.ม.

48 โครงการก่อสร้างไหล่ทาง เพ่ือประชาชนได้รับ ขนาดกว้างข้างละ 0.5 ม. ยาว 155,300 155,300 155,300 คมานาคม การคมนาคมในชุม กองช่าง
ถนน คสล. บ้านช าโพธ์ิ ความสะดวกสบายใน ข้างละ 210 ม. หนาเฉล่ีย สะดวก ชนมีความสะดวก
หมู่ท่ี 5 การคมนาคม 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่ สบาย

น้อยว่า 210 ตร.ม.
49 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือประชาชนได้รับ ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 40 ม. 86,800 86,800 86,800 คมานาคม การคมนาคมในชุม กองช่าง

บ้านไร่เจริญ  หมู่ท่ี 6 ความสะดวกสบายใน หนาเฉล่ีย 0.15 ม. พร้อมไหล่ สะดวก ชนมีความสะดวก
การคมนาคม ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 ม. สบาย

หรือมีพ่ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า
120 ตร.ม.
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 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการยกระดับสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  1.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานรับ
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) ได้รับ ผิดชอบหลัก

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  

  1.2 แผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณและท่ีผ่านมา

50 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือประชาชนได้รับ ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 90 ม. 76,000 76,000 76,000 คมานาคม การคมนาคมในชุม กองช่าง
ถนนผิวจราจรหินคลุก ความสะดวกสบายใน หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือปริมาณ สะดวก ชนมีความสะดวก
ภายในหมู่บ้าน บ้านไร่เจริญ การคมนาคม หินคลุกไม่นน้อยกว่า 81 ลบ.ม. สบาย
หมู่ท่ี 6

51 โครงการก่อสร่างถนน คสล. เพ่ือประชาชนได้รับ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 56 ม. 154,600 154,600 154,600 คมานาคม การคมนาคมในชุม กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน บ้านตาเกษ ความสะดวกสบายใน หนาเฉล่ีย 0.15 ม. พร้อมไหล่ สะดวก ชนมีความสะดวก
หมู่ท่ี 7 การคมนาคม ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 ม. สบาย

หรือมีพ่ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า
224 ตร.ม.

52 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือประชาชนได้รับ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 56 ม. 154,600 154,600 154,600 คมานาคม การคมนาคมในชุม กองช่าง
บ้านศรีอุดม  หมู่ท่ี 8 ความสะดวกสบายใน หนาเฉล่ีย 0.15 ม. พร้อมไหล่ สะดวก ชนมีความสะดวก

การคมนาคม ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 ม. สบาย
หรือมีพ่ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า
224 ตร.ม.

53 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือประชาชนได้รับ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 78 ม. 155,200 155,200 155,200 คมานาคม การคมนาคมในชุม กองช่าง
คสล. บ้านส่ีแยก  หมู่ท่ี 9  ความสะดวกสบายใน หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมีพ้ืนท่ี สะดวก ชนมีความสะดวก

การคมนาคม คอนกรีตไม่น้อยกว่า 312 ตร.ม. สบาย
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 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการยกระดับสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  1.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานรับ
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) ได้รับ ผิดชอบหลัก

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  

  1.2 แผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณและท่ีผ่านมา

54 โครงการก่อสร้างไหล่ทาง เพ่ือประชาชนได้รับ ขนาดกว้างข้าง 0.50 ม. ยาว 155,300 155,300 155,300 คมานาคม การคมนาคมในชุม กองช่าง
ถนน คสล. บ้านมหาราช ความสะดวกสบายใน 365 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. สะดวก ชนมีความสะดวก
หมู่ท่ี 10 การคมนาคม หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า สบาย

312 ตร.ม.
55 โครงการก่อสร้างถนน.คสล. เพ่ือประชาชนได้รับ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 56 ม. 154,600 154,600 154,600 คมานาคม การคมนาคมในชุม กองช่าง

บ้านเหรียญทอง หมู่ท่ี 11 ความสะดวกสบายใน หนาเฉล่ีย 0.15 ม. พร้อมไหล่ สะดวก ชนมีความสะดวก
การคมนาคม ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 ม. สบาย

หรือมีพ่ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า
224 ตร.ม.

56 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือประชาชนได้รับ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 56 ม. 154,600 154,600 154,600 คมานาคม การคมนาคมในชุม กองช่าง
บ้านโนนขาม หมู่ท่ี 12 ความสะดวกสบายใน หนาเฉล่ีย 0.15 ม. พร้อมไหล่ สะดวก ชนมีความสะดวก

การคมนาคม ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 ม. สบาย
หรือมีพ่ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า
224 ตร.ม.
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 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการยกระดับสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  1.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานรับ
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) ได้รับ ผิดชอบหลัก

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  

  1.2 แผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณและท่ีผ่านมา

57 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือประชาชนได้รับ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 56 ม. 154,600 154,600 154,600 คมานาคม การคมนาคมในชุม กองช่าง
บ้านโพนทอง  หมู่ท่ี 13 ความสะดวกสบายใน หนาเฉล่ีย 0.15 ม. พร้อมไหล่ สะดวก ชนมีความสะดวก

การคมนาคม ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 ม. สบาย
หรือมีพ่ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า
224 ตร.ม.

58 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือประชาชนได้รับ ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 800 ม. 149,400 149,400 149,400 คมานาคม การคมนาคมในชุม กองช่าง
ถนนผิวจราจรลูกรัง บ้าน ความสะดวกสบายใน หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือปริมาณ สะดวก ชนมีความสะดวก
หนองตาสา หมู่ท่ี 14 การคมนาคม ลูกรังไม่น้อยกว่า 720 ลบ.ม. สบาย

59 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือประชาชนได้รับ ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 38 ม. 156,900 156,900 156,900 คมานาคม การคมนาคมในชุม กองช่าง
บ้านเศรษฐกิจ  หมู่ท่ี 15 ความสะดวกสบายใน หนาเฉล่ีย 0.15 ม. พร้อมไหล่ สะดวก ชนมีความสะดวก

การคมนาคม ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 ม. สบาย
หรือมีพ่ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า
228 ตร.ม.

60 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือประชาชนได้รับ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 78 ม. 155,200 155,200 155,200 คมานาคม การคมนาคมในชุม กองช่าง
คสล. บ้านจานใต้ หมู่ท่ี 16 ความสะดวกสบายใน หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมีพ้ืนท่ี สะดวก ชนมีความสะดวก

การคมนาคม คอนกรีตไม่น้อยกว่า 312 ตร.ม. สบาย
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 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการยกระดับสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  1.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานรับ
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) ได้รับ ผิดชอบหลัก

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  

  1.2 แผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณและท่ีผ่านมา

61 โครงการปรับปรุงบ้านพัก ปรับปรุงบ้านพักเพ่ือ ปรับปรุงบ้านพักเพ่ือใช้เป็นอาคาร 327,800 327,800 327,800 อาคาร เพ่ือใช้เป็นอาคาร กองช่าง
เพ่ือใช้เป็นอาคารส านักงาน ใช้เป็นอาคารส านัก ส านักงาน ส านักงาน ส านักงาน

งาน
รวม 19,700,000 19,700,000 22,771,500 22,771,500 22,771,500
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 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  2.การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานรับ
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) ได้รับ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธีและ เพ่ือให้งานรัฐพิธีและราชพิธี จัดงานรัฐพิธีในวันส าคัญ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จัดงานรัฐพิธี ท าให้องค์กรปกครอง ส านักงาน

ราชพิธี จัดข้ึนมีความส าเร็จลุล่วงตาม ต่าง ๆ เป็นประจ าทุกปี และราชพิธี ส่วนท้องถ่ินมีส่วนร่วมใน ปลัด
วัตถุประสงค์และสมพระกียรติ การจัดงานรับพิธีและ

ราชพิธี
2 อุดหนุนโครงการเพ่ือขอรับการสนับ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน ความเข้าใจ การป้องกัน เฝ้าระวัง 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 การป้องกัน เฝ้า การป้องกัน เฝ้าระวัง ส านักงาน

สนุนงบประมาณการป้องกัน เฝ้า รณรงค์ให้ผู้เสพ ผู้ติดเข้ารับการ และแก้ไขปัญหายาเสพ ระวังและแก้ไข และแก้ไขปัญหายาเสพ ปลัด
ระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด บ าบัด ให้ตระหนักในคุณค่าของ ติดในพ้ืนท่ีจังหวัดศรีสะ ปัญหายาเสพ ติดในพ้ืนท่ีจังหวัดศรีสะ
จังหวัดศรีสะเกษ คน และเปล่ียนทัศนคติไปสู่การ เกษ เป็นไปตามเจตนา เกษ เป็นไปตามเจตนา

ยอมรับการคืนคนดีสู่สังคม รมณ์ของรัฐบาล รมณ์ของรัฐบาล
3 อุดหนุนโครงการเทศกาลผลไม้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่อง เพ่ือเป็นการส่งเสริมการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส่งเสริมการ เพ่ือเป็นการประชาสัม ส านักงาน

และของดีอ าเภอกันทรลักษ์ เท่ียวท้ังเชิงเกษตรและวัฒน ตลาด สินค้าการเกษตร ตลาดสินค้าการ พันธ์ผลผลิตของเกษตร ปลัด
ธรรม และปศุสัตว์ เกษตรและปศุสัตว์กร และปศุสัตว์

101

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณและท่ีผ่านมา

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  

   2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป



 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  2.การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานรับ
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) ได้รับ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณและท่ีผ่านมา

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  

   2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

4 อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข เพ่ือเป็นการรณรงค์ต่อต้านยา เพ่ือรณรงค์และเพ่ิมจ า 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 สามารถเพ่ิมจ า สามารถป้องกันแก้ไข ส านักงาน
ปัญหายาเสพติด ศูนย์ปฏิบัติการ เสพติด นวนหมู่บ้านสีขาวปลอด นวนหมู่บ้านสี และเฝ้าระวังยาเสพติด ปลัด
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ยาเสพติด ขาวปลอดยา ในพ้ืนท่ีหมู่บ้านของตนได้
อ าเภอกันทรลักษ์ (ศป.ปส.อ) เสพติด

5 อุดหนุนโครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติ เพ่ือให้ศูนย์ปฎิบัติการร่วมใน เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ศูนย์ปฏิบัติราช สามารถด าเนินการ ส านักงาน
การร่วม (สถานท่ีกลาง) ในการช่วย การช่วยเหลือของประชาชน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การในการช่วย อย่างมีมาตรฐานมีระบบ ปลัด
เหลือประชาชนขององค์กรปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ า การช่วยเหลือประชาชน เหลือประชาชน บบการปฏิบัติงานท่ีสะ
ส่วนท้องถ่ิน เภอกันทรลักษ์เป็นสถานท่ีกลาง ขององค์กรปกครองส่วน ขององค์กรปก ดวกทันสมัยและเกิด

ในระดับอ าเภอด าเนินการอย่าง ท้องถ่ินอ าเภอกันทรลักษ์ ครองส่วนท้อง ประโยชน์ต่อองค์กรปก
มีมาตรฐานมีระบบการปฏิบัติ บรรลุวัตถุระสงค์ ถ่ินอ.กันทลักษ์ ครองส่วนรท้องถ่ิน
งานท่ีสะดวกทันสมัยเกิดประ เป็นสถานท่ีกลาง
โยนช์ต่อองค์กรปกครองส่วน ในระดับอ าเภอ
ท้องถ่ินและประชาชน
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 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  2.การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานรับ
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) ได้รับ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณและท่ีผ่านมา

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  

   2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

6 อุดหนุนโครงการจัดงานวันท้อง เพ่ือเป็นการเผยแพร่ประชาสัม การจัดนิทรรสการเผย 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 เผยแพร่ผลงาน ประชาชนได้รับทราบ ส านักงาน
ถ่ินไทย พันธ์ผลงานขององค์กรปกครอง แพร่ผลงานขององค์กร ของ อปท. อ านาจหน้าท่ีและผล ปลัด

ส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นประโยชน์กับ ปกครองส่วนท้องถ่ิน งานขององค์กรปกครอง
ประชาชนในพ้ืนท่ี ส่วนท้องถ่ิน

7 โครงการต่างๆตามนโยบายของอ า เพ่ือจ่ายเป็นโครงการต่างๆตาม โครงการนโยบายของอ า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประสิทธิภาพใน มีศักยภาพและการ ส านักงาน
เภอนโยบายของจังหวัดนโยบาย นโยบายของอ าเภอนโยบายของ เภอนโยบายของจังหวัด การท างานมาก ปฏิบัติงานมีประสิทธิ ปลัด
ของรัฐบาล จังหวัดนโยบายของรัฐบาล นโยบายของรัฐบาล ข้ึน ภาพมากข้ึน

8 โครงการจังหวัดสะอาดระดับองค์กรปกเพ่ือให้ปริมาณขยะลดลงและลด ประชาชนช่วยกันรักษา 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปริมาณขยะ เพ่ือให้ปริมาณขยะลดลง ส านักงาน
ครองส่วนท้องถ่ิน ภาวะโลกร้อน ความสะอาดของชุมชน ลดลง ต าบลสะอาด ปลัด

9 โครงการรางวัดท่ีดินสาธารณประ เพ่ือให้รู้ขอบเขตของท่ีดินสาธา ท่ีดินสาธารณประโยชน์ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 หนังสือส าคัญ ท่ีดินสาธารณประโยชน์ ส านักงาน
โยชน์เพ่ือออกหนังสือส าคัญส าหรับ รณประโยชน์และเพ่ือคุ้มครอง ภายในต าบลมีหนังสือส า ส าหรับท่ี ในต าบลได้รับการคุ้ม ปลัด
ท่ีหลวง(นสล.)ภายในต าบล ป้องกันการบุกรุกภายในต าบล คัญส าหรับท่ีหลวง(นสล.) หลวง(นสล.) ครองป้องกันการบุกรุก

ครบทุกปลง
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 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  2.การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานรับ
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) ได้รับ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณและท่ีผ่านมา

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  

   2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

10 โครงการเทิดทูนสถาบัน เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความ ประชาชนในต าบล 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวน การแสดงออกถึงความ ส านักงาน
จงรักภักดีเทิดทูนต่อสถาบัน ประชาชนเข้า จงรักภักดีเทิดทูนต่อ ปลัด

ร่วมกิจกรรม สถาบัน
11 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติ เพ่ือให้ชุมชนรู้จักแนวทางการ คณะกรรมการชุมชนท่ีมี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประสิทธิภาพ เพ่ือให้แผนชุมชนสอด ส านักงาน

การการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ จัดท าแผนชุมชน หน้าท่ีเก่ียวข้องกับการ ในการท า คล้องและเช่ือมโยงกับ ปลัด
ชุมชน จัดท าแผนชุมชน งานมากข้ึน แผนพัฒนาอบต.

12 โครงการของขวัญปีใหม่ของกระ เพ่ือกระตุ้นให้องค์กรปกครอง พ้ืนท่ีในเขตความรับผิด 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน เกิดความร่วมมือขอองค์ ส านักงาน
ทรวงมหาดไทยเพ่ือมอบให้ประ ส่วนท้องถ่ินและประชาชนใน ชอบในต าบลจานใหญ่ ประชาชนเข้า กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ปลัด
ชาชน พ้ืนท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการ ร่วมกิจกรรม ส่วนราชการในพ้ืนท่ี 

วิถีชุมชน ภาคเอกชนและประชาชน
ในพ้ืนท่ีในการจัดการ
วิถีชุมชน

105



 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  2.การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานรับ
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) ได้รับ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณและท่ีผ่านมา

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  

   2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

13 โครงการให้บริการจัดเก็บภาษี เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก ออกบริการจัดเก็บภาษี 20,000 20,000 20,000 จัดเก็บภาษีต่างๆ ประชาชนผู้มาเสียภาษี กองคลัง
เคล่ือนท่ีพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ และตอบสนองความต้องการของนอกสถานท่ีให้ครอบคลุม ได้อย่างครบถ้วน สะดวกสบายประหยัด
ความรู้ด้านภาษีอากรและค่าธรรม ประชาชนผู้อยู่ในข่ายต้องช าระ ทุกหมู่บ้าน ถูกต้อง เวลา
เนียมต่าง ๆ ภาษี

รวม 276,000 326,000 346,000 346,000 346,000
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 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  2.การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานรับ
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) ได้รับ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการควบคุมและป้องกันโรค เพ่ือควบคุมและป้องกันโรค เพ่ือควบคุมและป้องกัน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 หมู่บ้าน/ เพ่ือควบคุมและ ส านักงาน

โรค ชุมชน ป้องกันโรค ปลัด
2 โครงการจังหวัดสะอาดระดับ อปท. เพ่ือให้ปริมาณขยะลดลง ประชาชนช่วยกันรักษา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปริมาณ เพ่ือให้ปริมาณขยะ ส านักงาน

และลดภาวะโลกร้อน ความะอาดของชุมชน ขยะลดลง ลดลงต าบลสะอาด ปลัด
3 ส าหรับขับเคล่ือนโครงการสัตว์ปลอดโรค เพ่ือควบคุมและป้องกันโรค เพ่ือควบคุมและป้องกัน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ควบคุมและ เพ่ือควบคุมและป้อง ส านักงาน

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ พิษสุนัขบ้า โรคพิษสุนัขบ้า ป้องกันโรค กันโรคพิษสุนัขบ้า ปลัด
ราชปณิธานศาสตรจารย์ พลเอกหญิง พิษสุนัขบ้า
พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สม
เด็จพระเจ้าน้องเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางค
วัฒนวรขัตติราชนารี
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณและท่ีผ่านมา

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  

  2.2 แผนงานการสาธารณสุข



 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  2.การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานรับ
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) ได้รับ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณและท่ีผ่านมา

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  

  2.2 แผนงานการสาธารณสุข

4 ส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึน เพ่ือส ารวจข้อมูลจ านวน ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 ข้อมูลจ านวน ส ารวจข้อมูลจ านวน ส านักงาน

ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค สัตว์ สัตว์ สัตว์ ปลัด

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ

ราชปณิธานศาสตรจารย์พลเอกหญิง พล

เรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จ

พระเจ้าน้องเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย

ลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางค

วัฒนวรขัตติราชนารี

5 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนว เพ่ืออุดหนุนส าหรับการ อุดหนุนให้กับหมู่บ้าน/ 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 หมู่บ้าน/ การด าเนินงานตาม ส านักงาน
ทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณ ด าเนินงานตามแนวทาง ชุมชน จ านวน  1-16 ชุมชน แนวทางโครงการพระ ปลัด
สุข โครงการพระราชด าริด้าน หมู่บ้าน ราชด าริด้านสาธารณ

สาธารณสุข สุข
รวม 493,000 493,000 493,000 493,000 493,000
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 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  2.การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานรับ
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) ได้รับ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและ เพ่ือให้ผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ ประชาชนท่ีเป็นผู้ด้อย 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้ด้อยโอกาส ประชาชนท่ีเป็นผู้ด้อย กองสวัสดิ

ยากไร้ มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน โอกาสและยากไร้ และยากไร้ โอกาสและยากไร้ได้รับ การสังคม
ต.จานใหญ่ มีความเป็น ความช่วยเหลือมีความ

อยู่ท่ีดีข้ึน เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน
2 โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพชีวิตของ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้สูงอายุและ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส กองสวัสดิ

ชีวิตของผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส หมู่ 1-16  ต.จานใหญ่ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการพัฒนาศักยภาพ การสังคม
มีความรู้ ชีวิตเพ่ิมข้ึน

รวม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
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                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  

  2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณและท่ีผ่านมา



 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  2.การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานรับ
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) ได้รับ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมรายได้แก่ประชาชน ประชาชนทุกหมู่บ้านใน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ประชาชนมีรายได้เพ่ืมข้ึน กองสวัสดิ

เพ่ือพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ กลุ่ม ต าบลจานใหญ่ มีความรู้ และสามารถใช้เวลาว่าง การสังคม
เกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มหรือ ให้เกิดประโยชน์
องค์กรอ่ืนๆในเขตต าบลจานใหญ่

2 โครงการส่งเสริมอาชีพ เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพเสริม ประชาชนมีอาชีพม่ันคง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนมีอาชีพเสริม กองสวัสดิ
มีรายได้เพ่ิมข้ึน มีรายได้เพ่ิมข้ึน มีความรู้ เพ่ิมรายได้เพ่ิมข้ึน การสังคม

3 โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพ่ือให้ความส าคัญกับผู้สูง ประชาชนผู้สูงอายุ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ผู้สูงอายุได้มา ประชาชนผู้สูงอายุ กองสวัสดิ
อายุและส่งเสริมความกตัญญู หมู่ 1-16   ต.จานใหญ่ ท ากิจกรรม การสังคม
ต่อผู้สูงอายุ

4 เพ่ือสร้างความรักความเข้าใจ สมาชิกในครอบครัว 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ครอบครัว สมาชิกในครอบครัวมี กองสวัสดิ
และความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง อบอุ่น ความรักความเข้าใจกัน การสังคม
สมาชิกในครอบครัว มากข้ึน

5 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสตรีสากล เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ กลุ่มสตรีในต าบลจานใหญ่ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สตรีมีเข้มแข็ง สตรีในต าบลจานใหญ่มี กองสวัสดิ
สตรี มีส่วนร่วมในกิจกรรมใน ส่วนร่วมในกิจกรรมใน การสังคม
สังคม ครอบครัว ชุมชน สังคมครอบครัว ชุมชน
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                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

  2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณและท่ีผ่านมา

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  

โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของครอบครัว



 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  2.การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานรับ
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) ได้รับ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

  2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณและท่ีผ่านมา

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  

6 โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพและ เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับการฝึก ประชาชนในต าบล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้สงอายุมี พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง กองสวัสดิ
ศึกษาดูงานโครงการผู้สูงอายุสุขใจ อบรมและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือ จานใหญ่ ความรู้ อายุ การสังคม
ร่วมเปิดโลกทัศน์ใหม่สู่ชุมชน เปิดโลกทัศน์

7 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ เพ่ือพัฒนาศักยภาพและ ผู้น าชุมชนในต าบล 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้น าชุมชน ผู้น าชุมชนมีศักยภาพและ กองสวัสดิ
ผู้น าชุมชน ผู้น าหมู่บ้าน เพ่ิมพูนความรู้ให้ผู้น าชุมชน จานใหญ่  หมู่  1 - 16 ความรู้เพ่ิม ความรู้เพ่ิมข้ึน การสังคม

ข้ึน
8 เพ่ือให้ประชาชนน าหลักเศรษฐ ประชาชในต าบลจาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี ประชาชนน าหลักเศรษฐ กองสวัสดิ

กิจพอเพียงไปใช้ในชุมชนให้ ใหญ่ ความรู้ใน กิจพอเพียงไปใช้ในการด า การสังคม
ชุมชนพึงพาตนเองได้ เศรษฐกิจพอ เนินชีวิตให้ชุมชนพึงพา

เพียง ตนเองได้
9 อุดหนุนส่งเสริมแก่กลุ่ม เพ่ือเพ่ิมรายได้แก่ประชาชน ประชาชนทุกหมู่บ้านใน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพอใจ ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน กองสวัสดิ

อาชีพต่าง ๆ ต าบลจานใหญ่ ของกลุ่ม และสามารถใช้เวลาว่าง การสังคม
อาชีพ ให้เกิดประโยชน์

รวม 860,000 860,000 860,000 860,000 860,000
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โครงการส่งเสริมกิจกรรมหมู่บ้านเศรษ
กิจพอเพียงต าบลจานใหญ่



 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  2.การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานรับ
(ผลผลิตของโครง ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) ได้รับ ผิดชอบหลัก
การ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน เพ่ือส่งเสริมทางโภชนาการ โรงเรียน 5 แห่ง 1,757,600 1,757,600 1,757,600 1,757,600 1,757,600 เด็กสุขภาพ เด็กเรียนได้รับอาหาร กองการ
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต อบต. ให้แก่เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แข็งแรง เสริมนม ศึกษาฯ

3 แห่ง
2 อุหนุนโครงการอาหารกลางวันให้ เพ่ือส่งเสริมทางโภชนาการ โรงเรียน 5 แห่ง 2,440,000 2,440,000 2,440,000 2,440,000 2,440,000 เด็กสุขภาพ เด็กนักเรียนได้รับสาร กองการ

โรงเรียน ให้แก่เด็กนักเรียน แข็งแรง อาหารครบ 5 หมู่ ศึกษาฯ
3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 539,000 539,000 539,000 539,000 539,000 เด็กสุขภาพ เด็กนักเรียนได้รับสาร กองการ

บริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) กลางวันท่ีเพียงพอมีคุณค่า 2 แห่ง แข็งแรง อาหารครบ 5 หมู่ ศึกษาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต อบต.

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริ เพ่ือให้เด็กมีวัสดุอุปกรณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 185,300 185,300 185,300 185,300 185,300 ส่ือการเรียน เสริมทักษะการเรียนของ กองการ
หารสถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัด ส่ือการเรียนการสอนเสริม 2 แห่ง การสอน เด็กให้มีพัฒนาการเพ่ิมข้ึน ศึกษาฯ
การเรียนการสอน(รายหัว) ของ ทักธะและวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

5 อุหนุนโครงการอาหารกลางวันให้ เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 147,000 147,000 147,000 147,000 147,000 เด็กสุขภาพ เด็กนักเรียนได้รับสาร กองการ
แก่ ศพด.วัดไร่เจริญ กลางวันท่ีเพียงพอมีคุณค่า วัดไร่เจริญ แข็งแรง อาหารครบ 5 หมู่ ศึกษาฯ
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                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  

  2.5 แผนงานการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณและท่ีผ่านมา



 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  2.การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานรับ
(ผลผลิตของโครง ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) ได้รับ ผิดชอบหลัก
การ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  

  2.5 แผนงานการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณและท่ีผ่านมา

6 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้เด็กมีวัสดุอุปกรณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 ส่ือการเรียน เสริมทักษะการเรียนของ กองการ
(รายหัว) ของ ศพด.วัดไร่เจริญ ส่ือการเรียนการสอนเสริม วัดไร่เจริญ การสอน เด็กให้มีพัฒนาการเพ่ิมข้ึน ศึกษาฯ

ทักธะและวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ
7 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้เด็กมีหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 หนังสือเรียน เสริมทักษะการเรียนของ กองการ

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดไร่เจริญ เด็กให้มีพัฒนาการเพ่ิมข้ึน ศึกษาฯ
ศพด.วัดไร่เจริญ

8 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้เด็กมีอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 อุปกรณ์การ เสริมทักษะการเรียนของ กองการ
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดไร่เจริญ เรียน เด็กให้มีพัฒนาการเพ่ิมข้ึน ศึกษาฯ
ศพด.วัดไร่เจริญ

9 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้เด็กมีแบบเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 แบบเรียน เสริมทักษะการเรียนของ กองการ
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดไร่เจริญ เด็กให้มีพัฒนาการเพ่ิมข้ึน ศึกษาฯ
ศพด.วัดไร่เจริญ

10 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10,750 10,750 10,750 10,750 10,750 พัฒนาผู้เรียนเสริมทักษะการเรียนของ กองการ
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดไร่เจริญ เด็กให้มีพัฒนาการเพ่ิมข้ึน ศึกษาฯ
ศพด.วัดไร่เจริญ
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 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  2.การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานรับ
(ผลผลิตของโครง ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) ได้รับ ผิดชอบหลัก
การ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  

  2.5 แผนงานการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณและท่ีผ่านมา

11 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้เด็กมีแบบเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 32,700 32,700 32,700 32,700 32,700 แบบเรียน เสริมทักษะการเรียนของ กองการ
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 2 แห่ง เด็กให้มีพัฒนาการเพ่ิมข้ึน ศึกษาฯ

12 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้เป็นค่ากิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 46,870 46,870 46,870 46,870 46,870 กิจกรรมพัฒ เสริมทักษะการเรียนของ กองการ
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) พัฒนาผู้เรียน 2 แห่ง นาผู้เรียน เด็กให้มีพัฒนาการเพ่ิมข้ึน ศึกษาฯ

13 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้เด็กมีอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 21,800 21,800 21,800 21,800 21,800 อุปกรณ์การ เสริมทักษะการเรียนของ กองการ
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 2 แห่ง เรียน เด็กให้มีพัฒนาการเพ่ิมข้ึน ศึกษาฯ

14 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้เด็กมีหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 21,800 21,800 21,800 21,800 21,800 หนังสือเรียน เสริมทักษะการเรียนของ กองการ
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 2 แห่ง เด็กให้มีพัฒนาการเพ่ิมข้ึน ศึกษาฯ

15 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เพ่ือเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 485,000 485,000 485,000 485,000 485,000 ค่าจ้างพนัก ค่าจ้างพนักงานจ้าง,เงิน กองการ
บริหารสถานศึกษา เงินเพ่ิมต่าง ๆ วัดไร่เจริญ งานจ้าง,เงิน เพ่ิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน ศึกษาฯ

เพ่ิมต่าง ๆ จ้างท่ีปฏิบัติงานในศพด.
วัดไร่เจริญ

รวม 5,747,820 5,747,820 5,747,820 5,747,820 5,747,820
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 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  2.การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานรับ
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) ได้รับ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันว่ิง ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการ เพ่ือประชาสัมพันธ์จัง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาสัมพันธ์ เยาวชนและประชาชน ได้ กองการ

เฉลิมพระกียรติฯสู่อุทยานแห่งชาติ ท่องเท่ียวเพ่ือสนองตอบยุท หวัดศรีสะเกษให้บุคคล จังหวัดศรีสะเกษ รู้จักแหล่งท่องเท่ียวในจัง ศึกษาฯ
เขาพระวิหาร ธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ท่ัวไปได้รู้จักมากย่ิงข้ึน หวัดศรีสะเกษมากข้ีน

ศรีสะเกษ
2 อุดหนุนโครงการขอรับงบประมาณ เพ่ือปรับปรุงสนามกีฬาให้มี มีสนามเพ่ือใช้ในการแข่ง 150,000 สนามกีฬามี สนามกีฬามีมาตรฐานสากล กองการ

อุดหนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่ง มาตราฐานสากล ขันกีฬาในระดับชาติ มาตรฐาน เพ่ือใช้ในการแข่งขันกีฬา ศึกษาฯ
ขันกีฬาแห่งชาติคร้ังท่ี47(พ.ศ.2563) และนานาชาติ สากล ในระดับชาติและนานาชาติ
ศรีสะเกษเกมส์และกรแข่งขันกีฬา
คนพิการแห่งชาติคร้ังท่ี37(พ.ศ.2564)
นครล าดวนเกมส์

3 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน อบต. เพ่ือให้ประชาชนและเยาวชน ประชาชนในต าบลจาน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ชุมชนมีความ ประชาชนมีความสามัคคี กองการ
จานใหญ่ ต้านยาเสพติด มีความสามัคคี ใหญ่ สามัคคี ชุมชนเข้มแข็ง ศึกษาฯ

4 โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วย เพ่ือให้พนักงาน อบต. พนักงาน อบต. 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 พนักงาน พนักงาน อบต.มีความ กองการ
งาน มีความสามัคคี อบต. สามัคคี ศึกษาฯ

รวม 300,000 300,000 450,000 300,000 300,000
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณและท่ีผ่านมา

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  

  2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ



 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  2.การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานรับ
(ผลผลิตของโครง ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) ได้รับ ผิดชอบหลัก
การ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความ ผู้สูงอายุ 60 ปี 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 ผู้สูงอายุมี ประชาชนผู้สูงอายุ ได้รับ กองสวัสดิ
สูงอายุ เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ข้ึนไปต.จานใหญ่ ความเป็นอยู่ การช่วยเหลือมีความ การสังคม

ดีข้ึน เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน
2 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ เพ่ือให้ผู้พิการมีความ ประชาชนท่ีเป็นผู้ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ผู้พิการมี ประชาชนท่ีเป็นผู้พิการได้ กองสวัสดิ

ผู้พิการ เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน พิการต.จานใหญ่ ความเป็นอยู่ รับการช่วยเหลือมีความ การสังคม
ดีข้ึน เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

3 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ เพ่ือให้ผู้ป่วยเอดส์มี ประชาชนท่ีเป็นผู้ 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ผู้ป่วยเอดส์ ประชาชนท่ีเป็นผู้ป่วยเอดส์ กองสวัสดิ
ป่วยเอดส์ ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ป่วยเอดส์ ต.จาน มีความเป็น ได้รับความช่วยเหลือมี การสังคม

ใหญ่ อยู่ดีข้ึน ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน
4 โครงการป้องกันและบรรเทาปัญ เพ่ือบรรเทาความ ประชาชนในพ้ืนท่ี 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 ประชาชนได้ ลดปัญหาความเดือดร้อน ส านักงาน

หาสาธารณภัยและภัยพิบัติ เดือดร้อนจาก ต.จานใหญ่ รับความช่วย จากสาธารณภัยภัยพิบัติ ปลัด
สาธารณภัย/ภัยพิบัติ หมู่1-16 ต่าง ๆ
ต่างๆ

รวม 17,820,000 17,820,000 17,820,000 17,820,000 17,820,000 115

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณและท่ีผ่านมา

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  

  2.7 แผนงานงบกลาง



 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดความย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  1.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
3.ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานรับ
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) ได้รับ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการตามพระราชด าริและ เพ่ือตอบสนองโครงการตาม ตอบสนองโครงการตามแนว 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ราษฎรได้ท าตามแนว ส านักงาน

พระราชเสาวนีย์ แนวพระราชด าริและ พระราชด าริและพระราช มีจิตส านึก ทางพระราชด าริและ ปลัด
พระราชราชเสาวนีย์ เสาวนีย์ พระราชเสาวนีย์

2 โครงการก่อสร้ายฝายชะลอน  า/ทดน  า เพ่ือแสดงความจงรักภักดี อนุรักษ์เอกลักษณ์ส าคัญ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนส านึกใน ส านักงาน
หรือกักเก็บน  า  (Ckak dam) ของต าบลจานใหญ่ มีจิตส านึก พระมหากรุณาธิคุณ ปลัด

3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ือง เพ่ืออนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพ่ืออนุรักษ์พันธุกรรมพืช 10,000 10,000 10,000 อนุรักษ์ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ส านักงาน
มาจากพระราชด าริสมเด็จ พระกนิษฐาธิ พันธุกรรม ปลัด
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช พืช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รวม 200,000 200,000 210,000 210,000 210,000
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                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  

  3.1 แผนงานการเกษตร
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณและท่ีผ่านมา



 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  2.การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) ได้รับ ผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ ภายในเขตต าบล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อุบัติเหตุลดลง ช่วยอ านวยความสะ ส านักงาน
ทางถนนในช่วงเทศกาล กับผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วง ดวกให้กับประชาชนท่ี ปลัด

เทศกาลต่าง ๆ สัญจร
2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ เพ่ือลดการแพร่ระบาดของ ประชาชนในต าบล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ยาเสพติดลดลง ลดการแพร่ระบาดของ ส านักงาน

หายาเสพติด ยาเสพติด ยาเสพติด ปลัด
3 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสา เพ่ือให้อาสาสมัครมีความรู้ อปพร.และเจ้าหน้า 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อปพร.สามารถ อปพร.มีความรู้ความ ส านักงาน

สมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ความสามารถในการปฏิบัติ ท่ีอบต. ปฏิบัติงานได้มี สามารถในการปฏิบัติ ปลัด
งานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธฺภาพ หน้าท่ี

4 โครงการฝึกอบรมจัดต้ังอาสา เพ่ือบรรเทาและลดความสูญ ประชาชนในต าบล 60,000 60,000 60,000 60,000 ช่วยเหลือผู้ประ สามารถบรรเทาสาธารณ ส านักงาน
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เสียกรณีเกิดภัยพิบัติหรือสา สบภัยได้อย่าง ภัยและลดความสูญเสีย ปลัด
(อปพร.) ธารณภัยต่าง ๆ ถูกต้อง กรณีเกิดภัยพิบัติ

5 โครงการคลองสวยน้ าใส เพ่ือฟ้ืนฟูปรับปรุงคุณภาพ คลองในต าบล 20,000 20,000 20,000 คุณภาพน้ าใน คุณภาพน้ าในคลองดีข้ึน ส านักงาน
น้ าในคลอง คลองดีข้ึน โดยความร่วมมือของ ปลัด

ประชาชน ชุมชนและผู้
ประกอบการ
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณและท่ีผ่านมา

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  

  4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน



 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  2.การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) ได้รับ ผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณและท่ีผ่านมา

                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  

  4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

6 โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจม เพ่ือให้เด็กและเยาวชน ใน เด็กและเยาวชนใน 10,000 10,000 10,000 เด็กและเยาว เด็กและเยาวชน ในชุม ส านักงาน
น้ า ชุมชนมีความรู้เร่ืองความ ต าบล ชน ชนมีความรู้เร่ืองความ ปลัด

ปลอดภัยทางน้ า ปลอดภัยทางน้ า
7 โครงการฝึกอบรมป้องกันอัคคี เพ่ือให้ความรู้ทักษะในการ บุคลากรทางการศึก 20,000 20,000 20,000 บุคลากรและ สามารถน าความรู้ไป ส านักงาน

ภัยและอพยพหนีไฟในสถานศึก ป้องกันอัคคีภัยให้เยาวชน ษาและเด็กนักเรียน เด็กนักเรียน ปฏิบัติในการด ารงชีวิต ปลัด
ษา ในสถานศึกษา และลดอัตราเส่ียงต่อ

การเกิดเหตุได้
รวม 130,000 190,000 240,000 240,000 240,000
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการยกระดับสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  1.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) ได้รับ ผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านจาน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขนาดกว้าง 5 ม. 1,999,000 1,999,000 1,999,000 1,999,000 1,999,000 คมนาคม ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ใหญ่ ม.1-บ้านส่ีแยก ม.9  สะดวกสบายในการคมนาคม ยาว 2,000 ม. สะดวก สะดวกและปลอดภัย

มากข้ึนในการสัญจร

2 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขนาดกว้าง 4 ม. 1,999,000 1,999,000 1,999,000 1,999,000 1,999,000 คมนาคม ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สะดวกสบายในการคมนาคม ยาว 900 ม. สะดวก สะดวกและปลอดภัย

มากข้ึนในการสัญจร

3 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขนาดกว้าง 4 ม. 1,999,000 1,999,000 1,999,000 1,999,000 1,999,000 คมนาคม ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สะดวกสบายในการคมนาคม ยาว 900 ม. สะดวก สะดวกและปลอดภัย

มากข้ึนในการสัญจร

4 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขนาดกว้าง 4 ม. 1,999,000 1,999,000 1,999,000 1,999,000 1,999,000 คมนาคม ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สะดวกสบายในการคมนาคม ยาว 900 ม. สะดวก สะดวกและปลอดภัย

มากข้ึนในการสัญจร
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านหนองคัน ม.4

                รายละเอียดโครงการพัฒนา  แบบ ผ.02/1

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ศรีอุดม ม.8-บ้านเหรียญทอง ม.11   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  

  1. แผนงานอุตสากรรมและการโยธา

โครงการ งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
ตาลอย ม.3-บ้านมหาราช  ม.10 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการยกระดับสินค้าการเกษตร การค้าและการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  1.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงานรับ

(ผลผลิตของ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) ได้รับ ผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                รายละเอียดโครงการพัฒนา  แบบ ผ.02/1

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  

  1. แผนงานอุตสากรรมและการโยธา

โครงการ งบประมาณและท่ีผ่านมา

5 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขนาดกว้าง 4 ม. 1,999,000 1,999,000 1,999,000 1,999,000 1,999,000 คมนาคม ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สะดวกสบายในการคมนาคม ยาว 900 ม. สะดวก สะดวกและปลอดภัย

มากข้ึนในการสัญจร

6 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขนาดกว้าง 4 ม. 1,999,000 1,999,000 1,999,000 1,999,000 1,999,000 คมนาคม ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สะดวกสบายในการคมนาคม ยาว 900 ม. สะดวก สะดวกและปลอดภัย

 ต.หนองฮาง มากข้ึนในการสัญจร

7 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขนาดกว้าง 4 ม. 1,999,000 1,999,000 1,999,000 1,999,000 1,999,000 คมนาคม ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สะดวกสบายในการคมนาคม ยาว 900 ม. สะดวก สะดวกและปลอดภัย

มากข้ึนในการสัญจร

รวม 13,993,000 13,993,000 13,993,000 13,993,000 13,993,000
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านไร่เจริญ ม.6

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน  
หนองตาสาม.14-บ้านโพนทอง ม.13  

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน 
หนองตาสา ม.14-บ้านหนองแคน 



๑๒๒ 
 

 

ส่วนที่ ๔ 
 
 

 
 
 
 

 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
น าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ 
๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
 

 

การติดตามและประเมนิผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 



๑๒๓ 
 

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๒๔ 
 

 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 
 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 
 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 
 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 
 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  
 

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 
 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 
 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(๓)  

 
 



๑๒๕ 
 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit(จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat(อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร ์
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 



๑๒๖ 
 

 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๗ 
 

 

 
 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององคก์รปกครองสวนท้องถิ่น 



๑๒๘ 
 

 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม,ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การ
ประเมินผล
การน า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นไป
ปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไร 
จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่
ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การ
ประเมินผล
การน า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นไป
ปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการ
ในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงาน
และ
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพ้ินที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  



๑๒๙ 
 

 

  

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  



๑๓๐ 
 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 

 
  



๑๓๑ 
 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  (measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒ ) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๒ 
 

 

 
 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือ
ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิง
สถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ยุทธศาสตร์ อปท.  
 

๒๕๖๑ ๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

๑. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

        
  

๒. ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
 

        
  

๓.  ด้านการเสริม 
สร้างความสมดุล
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 
 

        

  

๔.  ด้านการเสริม 
สร้างความมั่นคง
และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 
 

        

  

รวม           

 
 
 

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 



๑๓๓ 
 

 

   
สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 

ล าดับ
ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (.......... 
โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ป ี

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
๑ บรรจุในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น   
  

   

๒ ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   

๔ จัดท าแผนการ
ด าเนินงาน 
- ข้อบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถด าเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 

  

 
     (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๓๔ 
 

 

 
 

 

(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  

วาตะภัย  น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิด
เหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

  (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิต
ประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    
โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการ
เกิดโรคระบาด  การท าลาย  การรักษา   

  (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้
น้อย มีหนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้าน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับ
เด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

  (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบ
รายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์
ป้องกัน  การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิด
ปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท า
แผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมี
ปัญหาที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคมการเกษตร  
เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  
ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ดังนี้  ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดย
ประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป 
ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการ
ที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 

๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
อนาคต 



๑๓๕ 
 

 

 
   (๒.๓)  ผลจากการพัฒนาจากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชน
มีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า ตอข้าวใน
ช่วงเวลาเก็บเก่ียว  การเลี้ยงสัตว์ วัว  ควาย หมู  ที่ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ  ยาเสพติดที่ยังมีในพืน้ที่   
 



 
 
 
 

ภาคผนวก 




