
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลตำบลบัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา  หน้า 35 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบัลลังก์ 
 

 

 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบัลลังก์ 
อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

  



แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลตำบลบัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา  หน้า 36 
 

ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลบัลลังก์ 

1. ด้านกายภาพ 
1.1 ท่ีต้ัง 
  ตำบลบัลลังก์ ตั ้งอยู่เลขที ่ 999 หมู ่ที ่ 4 ตำบลบัลลังก์ ระยะห่างจากอำเภอโนนไทย 

ประมาณ 17 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปทาง  
ทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นระยะทางประมาณ 40  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

- ทิศเหนือ   ติดกับ ตำบลสระพระ  อำเภอพระทองคำ   
- ทิศใต้    ติดกับ   ตำบลบ้านวัง  อำเภอโนนไทย   
- ทิศตะวันออก   ติดกับ   ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ ตำบลสายออและตำบลค้างพลู  

อำเภอโนนไทย   
- ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลด่านนอก  ตำบลหนองบัวตะเกียด  ตำบลหนองบัวละครและ

ตำบลโนนเมืองพัฒนา   อำเภอด่านขุนทด   
แผนที่ตำบลบัลลังก์ 

จ.นครราชสีมา
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
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ลักษณะภูมิประเทศของตำบลบัลลังก์ เป็นที่ราบสูงมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 
ระหว่าง 200 – 250 เมตร ลักษณะพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นลูกคล่ืนลอนต้ืน  บริเวณทิศเหนือและทิศตะวันตกเป็น
ท่ีราบลุ่ม มีลำห้วยลำเชียงไกรไหลผ่านโดยมีแหล่งต้นน้ำท่ีสำคัญคือ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร  

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
   ตำบลบัลลังก์จัดอยู่ในลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน ( Tropical monsoon climate 
) ฤดูกาลของตำบลบัลลังก์ เมื่อพิจารณาจากลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย แบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู ดังนี้ 

1. ฤดูฝน เร ิ ่มตั ้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที ่ลมมรสุม  
ตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมร้อนและช้ืนจากมหาสมุทรอินเดีย พัดปกคลุมประเทศไทย และร่องความกดอากาศ
ต่ำท่ีพาดผ่านบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย จะเล่ือนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบน คือภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ในระยะนี้จึงมีความชุ่มชื้นมาก ทำให้มีฝนตกมาก ตั้งแต่กลางเดือน
พ ฤ ษ ภ าคม จน ถ ึ ง ก ล า ง เ ด ื อ น ต ุ ล า คม  ห ล ั ง จ า ก น ั ้ น ฝน จะ เ ร ิ ่ ม ล ดน ้ อ ยล ง อ ย ่ า ง ร ว ด เ ร ็ ว   
   2. ฤดูหนาว เร ิ ่มตั ้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ ่งเป็นลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ ่งความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่มีคุณสมบัติหนาวเย็นและแห้ง จะแผ่ลงมา  
ปกคลุมประเทศไทย บริเวณจังหวัดนครราชสีมา อำเภอโนนไทย ทำให้ตำบลบัลลังก์มีอากาศหนาวเย็นและ
แห้งแล้ง ในบางปีฤดูหนาวอาจเริ่มต้นช้ากว่ากำหนดนี้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความกดอากาศสูงจากประเทศจีนท่ี  
แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย ถ้าแผ่ลงมาช้าฤดูหนาวจะเริ ่มประมาณปลายเดือนตุลาคมเป็นต้นไป  
   3. ฤด ู ร ้ อน  เร ิ ่ มต ั ้ งแต ่กลางเด ือนก ุมภาพ ันธ ์ถ ึ งกลางเด ือนพฤษภาคม ในระยะนี้  
เป็นช่วงว่างของฤดูมรสุม อากาศจะร้อนอบอ้าวท่ัวไป และในเดือนเมษายนจะเป็นเดือนท่ีมีอากาศร้อนอบอ้าวท่ีสุด 

1.4 ลักษณะของดิน 
ลักษณะของดินในพื้นท่ีตำบลบัลลังก์ แบ่งออกตามลักษณะกลุ่มดินได้เป็น 4 กลุ่ม คือ 

  1.  ดินค่อนข้างเป็นทรายท่ีลุ่ม 
 2.  ดินค่อนข้างเป็นทรายท่ีดอน 
 3.  ดินทรายจัดท่ีดอน 
 4.  ดินเค็มและค่อนข้างเป็นทรายท่ีลุ่ม 

ซึ่งปัจจุบันพื้นที่หลายหมู่บ้านประสบปัญหาดินเค็มอย่างรุนแรง ส่วนใหญ่จะถูกปล่อยให้เป็นที่ว่างเปล่า  
มีนาข้าวเป็นส่วนน้อย พืชท่ีขึ้นได้มักเป็นไม้ทรงพุ่ม มีหนาม 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง 
 ตำบลบัลลังก์ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 19 หมู่บ้าน ดังนี้ 

หมู่ที่ บ้าน 
ชื่อ-สกุล  

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
หมายเหต ุ

1 โนนเจดีย ์ นายเมือง  พี่พิมาย  
2 หนองแวง นายเสมอ วิวัฒน์ปิติสกุล  
3 คูเมือง นายสมนึก  ภู่มะลัง  
4 กุดเวียน นายสมพงษ์ สุวัฒนชาติ  
5 น้อย นายสรรเสริญ  ดับสันเทียะ  
6 กระดาน นายสมาน ซีกพุทรา  
7 ดอนยาว นายสมาน  เอ้ือสันเทียะ  
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8 สระตะเฆ ่ นายจำลอง  จันดอน กำนัน 
9 หนองแจง นายยวง  ทันหนองแวง  

10 โพธิ์ตาส ี นางพรกมล  มิ่งสันเทียะ  
1 บัลลังก์ นางดวง  จินากูล  

12 เมืองเก่า นายมานพ  ท่ังสันเทียะ  
13 โกรกหอย นายบรรจง  ฉิมพังเทียง  
14 สระขุด นางสาวเจริญรัตน์  เถ่ือนสันเทียะ  
15 สระตะเฆ่หิน นายยอง  เนตรสูงเนิน  
16 โนนทองพฒันา นายสมคิด  พวกสันเทียะ  
17 ทำนบพัฒนา นายอุ่นเรือน  ขันต์สันเทียะ  
18 คูเมืองใหม่ นายทรงเดช  เริงสันเทียะ  
19 โนนเจดีย์พัฒนา นายสมศักดิ์  เถ่ือนสันเทียะ  

 
2.2 การเลือกต้ัง 

  ตำบลบัลลังก์ แบ่งเขตการเลือกต้ัง ออกเป็น 2 เขต  ดังนี้ 

เขตเลือกต้ังที่ 1 เขตเลือกต้ังที่ 2 
1. บ้านโนนเจดีย์   หมู่ที่ 1 
2. บ้านหนองแวง   หมู่ที่ 2 
3. บ้านคูเมือง    หมู่ที่ 3 
4. บ้านน้อย  หมู่ที่ 5 
5. บ้านดอนยาว            หมู่ที่ 7 
6. บ้านหนองแจง            หมู่ที่ 9 
7. บ้านบัลลังก์   หมู่ที่ 11 
8. บ้านสระขุด  หมู่ที่ 14 
9. บ้านทำนบพัฒนา หมู่ที่ 17 
10. บ้านคูเมืองใหม่ หมู่ที่ 18 

1. บ้านกุดเวียน               หมู่ที่  
2. บ้านกระดาน  หมู่ที่ 6 
3. บ้านสระตะเฆ่             หมู่ที่ 8 
4. บ้านโพธ์ิตาสี              หมู่ที่ 10 
5. บ้านเมืองเก่า          หมู่ที่ 12 
6. บ้านโกรกหอย             หมู่ที่ 13 
7. บ้านสระตะเฆ่หิน หมู่ที่ 15 
8. บ้านโนนทองพัฒนา หมู่ที่ 16 

 

3. ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

หมู่ที่ บ้าน 
ข้อมูล ณ วันที่   31  พฤษภาคม 2562 

จำนวน
ครัวเรือน 

จำนวนประชากร 
ชาย หญิง รวม 

1 โนนเจดีย ์ 142 213 199 412 
2 หนองแวง 148 290 302 592 
3 คูเมือง 176 299 289 588 
4 กุดเวียน 62 109 104 213 
5 น้อย 75 152 150 302 
6 กระดาน 115 234 236 470 
7 ดอนยาว 68 149 128 277 
8 สระตะเฆ ่ 235 398 392 790 
9 หนองแจง 59 114 111 225 
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10 โพธิ์ตาสี 176 352 342 694 
11 บัลลังก ์ 122 191 205 396 
12 เมืองเก่า 193 341 388 729 
13 โกรกหอย 61 124 112 236 
14 สระขุด 48 93 88 181 
15 สระตะเฆ่หิน 125 242 290 532 
16 โนนทองพัฒนา 54 145 141 286 
17 ทำนบพัฒนา 31 62 60 122 
18 คูเมืองใหม่ 104 198 205 403 
19 โนนเจดียพ์ัฒนา 95 190 187 377 

รวม 2,089 3,896 3,929 7,825 
 

 
3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 

ตารางข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี และการคาดการณ์ในอนาคต 
ปี พ.ศ. ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม รวมทั้งปี 

 
พ.ศ. 2558 

0 – 17 ปี 825 742 1,567  
7,921 18 – 60 ปี 2,448 2,491 4,939 

61 ปีขึ้นไป 653 762 1,415 
      

 
พ.ศ. 2559 

0 – 17 ปี 810 715 1,525  
7,888 18 – 60 ปี 2,449 2,495 4,944 

61 ปีขึ้นไป 658 761 1,419 
      

 
พ.ศ. 2560 

0 – 17 ปี 805 693 1,498  
7,889 18 – 60 ปี 2,473 2,502 4,975 

61 ปีขึ้นไป 652 764 1,416 
      

 
พ.ศ. 2561 

0 – 17 ปี 769 680 1,449  
7,885 18 – 60 ปี 2,474 2,485 4,959 

61 ปีขึ้นไป 664 783 1,447 
      

 
พ.ศ. 2562 

0 – 17 ปี 764 662 1,426  
7,836 18 – 60 ปี 2,478 2,479 4,957 

61 ปีขึ้นไป 660 793 1,453 
(ที่มา : สำนักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลตำบลบัลลังก์ ) 
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 แผนภูมิแสดงข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี และการคาดการณ์ในอนาคต 

 
จากแผนภูมิ จำนวนประชากรในตำบลบัลลังก์ มีประชากรหญิงมากกว่าประชากรชาย และ คาดการณ์ว่าในอนาคต
จะมีอัตราเฉลี่ยลดลงในทุกๆ ปี 

 
 

4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 
เทศบาลตำบลบัลลังก์ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8 แห่ง ดังนี้ 

ลำดับ ช่ือ 
จำนวน 
เด็กเล็ก 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบัลลังก์ แห่งที่ 1 25 
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบัลลังก์ 20 
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเจดีย์ 23 
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทพคงคา 8 
5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด 14 
6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแจง 6 
7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองเก่า 14 
 รวมทั้งสิ้น 110 

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2562 
 มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตเทศบาลตำบลบัลลังก์ จำนวน 8 แห่ง ดังนี้ 

ท่ี โรงเรียน 
จำนวนเด็กนักเรียน 

รวม หมายเหตุ 
(อนุบาล – ป. 6) ม.1 – ม.3 

1 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี 60 14   

2 โรงเรียนบ้านสระตะเฆ ่ 86 20 106  
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3 โรงเรียนบ้านกระดาน 68 -  68  

4 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 55 - 55  

5 โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด 50 - 50  

6 โรงเรียนเทพคงคา 52 - 52  

7 โรงเรียนบึงคำคู 112 39 151  

8 โรงเรียนบ้านหนองแจง 16 - 16  

 รวมทั้งสิ้น 499 74   

ข้อมูล ณ  10  มิถุนายน  2562 

 

4.2 สาธารณสุข 
   ตำบลบัลลังก์มีสถานบริการสาธารณสุข  ดังนี้ 

   1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูเมือง ต้ังอยู่บ้านคูเมือง หมู่ท่ี 3   
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระตะเฆ่ ต้ังอยู่บ้านสระตะเฆ่  หมู่ท่ี 8   
3. คลินิก (เอกชน) จำนวน 2 แห่ง ต้ังอยู่ท่ีบ้านสระตะเฆ่  หมู่ท่ี 8  
4. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน  จำนวน  19  แห่ง  ต้ังอยู่หมู่ท่ี  1 - 19 

4.3 อาชญากรรม 
 ตำบลบัลลังก์ มีหน่วยบริการเกี่ยวกับการรักษาความสงบและความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน  ได้แก่  
1. จุดตรวจประจำตำบลบัลลังก์ ต้ังอยู่ท่ีบ้านสระตะเฆ่  หมู่ท่ี 8 
2. ศูนย์กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลบัลลังก์ ตั้งอยู่ที่บ้านกุดเวียน  หมู่ที่ 4  โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่

เวรยามตลอด 24 ช่ัวโมง 
 

4.4 ยาเสพติด 
 เทศบาลตำบลบัลลังก์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่าง  

ให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด โดยมีสนามกีฬากลางสำหรับจัดการแข่งขัน ต้ังอยู่ท่ีบ้านคูเมือง หมู่ท่ี 3 

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
 เทศบาลตำบลบัลลังก์ ได้ประสานการจัดสวัสดิการเบี้ยยังเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ คนพิการ 

และผู้ป่วยโรคเอดส์ ดังนี้ 
- ผู้สูงอายุ   จำนวน  1,393  ราย 
- คนพิการ  จำนวน     252  ราย 
- ผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน         4  ราย 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลตำบลบัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา  หน้า 42 
 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง 

การคมนาคมภายในตำบลบัลลังก์ประชาชนได้รับความสะดวกเนื่องจากมีเส้นทางเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บ้าน และมีเส้นทางเช่ือมระหว่างตำบลเพื่อเดินทางไปยังตัวอำเภอต่างๆ  ดังนี้ 

1. อำเภอโนนไทย ได้แก่ 
1.1  ถนนสายโคกสวาย – อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร 
1.2  ถนนสายหนองแวง – ต.ค้างพลู – ต.สำโรง 

2. อำเภอพระทองคำ ได้แก่ 
2.1  ถนนสายโกรกหอย – เมืองเก่า เช่ือมเขตพระทองคำ 

3. อำเภอด่านขุนทด ได้แก ่
3.1 ถนนสายหนองแวง – ดอนตำแย- หนองกลางดอน เช่ือมเขต ต.ด่านใน  
3.2 ถนนสายสระขุด – ต.ด่านใน  
3.3 ถนนสายโนนทองพัฒนา – ต.โนนเมืองพัฒนา 
1.3  การไฟฟ้า 

    สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโนนไทย ให้บริการไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบล
บัลลังก์  จำนวน 2,329 ครัว ครอบคลุมทุกพื้นท่ีในเขตตำบลบัลลังก์ 

1.4  การประปา 
ตำบลบัลลังก์ มีระบบประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน แยกเป็น 
1. ประปาผิวดิน   จำนวน    14    แห่ง 
2. ประปาบาดาล  จำนวน      1  แห่ง 

1.5  โทรศัพท์ 
มีโทรศัพท์เคล่ือนท่ีครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

1.6 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ประชาชนตำบลบัลลังก์ใช้บริการด้านการขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ผ่านหน่วยงาน

ไปรษณีย์อำเภอโนนไทย ซึ่งได้รับความสะดวกเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ให้บริการประจำตำบลบัลลังก์ 
จำนวน 1 คน  

6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร 
 เกษตรกรตำบลบัลลังก์ มีการปลูกพืชที่หลากหลายตามสภาพของพื้นที่ ซึ ่งพืชเศรษฐกิจ 

ที่สำคัญของตำบลบัลลังก์  ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย พริก มะลิ พืชผักสวนครัวต่างๆ และ
ปัจจุบันได้รับการส่งเสริมจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยระบบประชารัฐภายใต้โครงการบัลลังก์โมเดลเพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร ได้แก่  

1. โรงเรียนข้าวโพด  ต้ังอยู่ท่ีบ้านกุดเวียน  หมู่ท่ี 4  
2. โรงเรียนเกษตรกรอ้อย ต้ังอยู่ท่ีบ้านสระตะเฆ่ หมู่ท่ี 8 และบ้านเมืองเก่า หมู่ท่ี 12  
3. โรงเรียนมันสำปะหลัง ต้ังอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร 
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6.2 การประมง 
 ตำบลบัลลังก์ มีแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร และประชาชน

บางส่วนมีการเลี้ยงปลาเพื่อจำหน่าย ซึ่งได้รับการส่งเสริมจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยระบบประชารัฐ
ภายใต้โครงการบัลลังก์โมเดล 

6.3 การปศุสัตว์ 
 เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ตำบลบัลลังก์ มีการเล้ียงสัตว์ที่สำคัญ ได้แก่ วัว ควาย เป็ด ไก่ แพะ และ

สุกร รวมถึงการปลูกพืชอาหารสัตว์ ได้แก่ หญ้าเนเปียร์ เป็นต้น  ซึ่งได้รับการส่งเสริมจากภาคส่วนต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องโดยระบบประชารัฐภายใต้โครงการบัลลังก์โมเดล เพื่อสร้างต้นแบบการประกอบอาชีพด้านการเล้ียง
สัตว์  ได้แก่ โรงเรียนปศุสัตว์ มีการรวมกลุ่มในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน 

 

6.4 การบริการ 
 ตำบลบัลลังก์มีสถานบริการต่างๆ ดังนี้ 
 1. ร้านเสริมสวย    จำนวน    2 แห่ง 
 2. ร้านซ่อมรถยนต์/จักรยานยนต์   จำนวน    7 แห่ง 
 3. สถาบันการเงินชุมชน   จำนวน    1     แห่ง 

6.5 การท่องเท่ียว 
 ตำบลบัลลังก์ มีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมแก่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่  

อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ มีเนื ้อที่ประมาณ 8,000 ไร่ ความจุ 27.70 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร  

6.6 การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
 ตำบลบัลลังก์ มีหน่วยดำเนินธุรกิจต่างๆ ดังนี้ 
 1. ร้านค้า  จำนวน  แห่ง 
 2. ป๊ัมน้ำมัน  จำนวน   4 แห่ง 
 3. อู่ซ่อมรถ  จำนวน    2 แห่ง 
 4. ศูนย์สินค้า OTOP ตำบลบัลลังก์ (ชาเจียวกู่หลาน) ต้ังอยู่ท่ีบ้านเมืองเก่า  หมู่ท่ี 12 
 5. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมอชาวนา ต้ังอยู่ท่ีบ้านสระตะเฆ่  หมู่ท่ี 8 
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7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
7.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 

หมู่ที่ บ้าน 
ข้อมูล ณ วันที่   31  พฤษภาคม 2562 

จำนวน
ครัวเรือน 

จำนวนประชากร 
ชาย หญิง รวม 

1 โนนเจดีย ์ 142 213 199 412 
2 หนองแวง 148 290 302 592 
3 คูเมือง 176 299 289 588 
4 กุดเวียน 62 109 104 213 
5 น้อย 75 152 150 302 
6 กระดาน 115 234 236 470 
7 ดอนยาว 68 149 128 277 
8 สระตะเฆ ่ 235 398 392 790 
9 หนองแจง 59 114 111 225 
10 โพธิ์ตาสี 176 352 342 694 
11 บัลลังก ์ 122 191 205 396 
12 เมืองเก่า 193 341 388 729 
13 โกรกหอย 61 124 112 236 
14 สระขุด 48 93 88 181 
15 สระตะเฆ่หิน 125 242 290 532 
16 โนนทองพัฒนา 54 145 141 286 
17 ทำนบพัฒนา 31 62 60 122 
18 คูเมืองใหม่ 104 198 205 403 
19 โนนเจดียพ์ัฒนา 95 190 187 377 

รวม 2,089 3,896 3,929 7,825 
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7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
7.2.1 ประเภทของการทำการเกษตร 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(ก.ก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย  

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย  

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา ในเขตชลประทาน 

       นาป ี
       นาปรัง 

    

 นอกเขตชลประทาน 
       นาป ี
       นาปรัง 

    

2.2) ทำสวน สวน....................... ........... ครัวเรือน 
.............ไร่ 

..........ก.ก./ไร่ ................บาท/ไร่ ................บาท/ไร่ 

 สวน....................... ........... ครัวเรือน 
.............ไร่ 

..........ก.ก./ไร่ ................บาท/ไร่ ................บาท/ไร่ 

 สวน....................... ........... ครัวเรือน 
.............ไร่ 

..........ก.ก./ไร่ ................บาท/ไร่ ................บาท/ไร่ 

 สวน....................... ........... ครัวเรือน 
.............ไร่ 

..........ก.ก./ไร่ ................บาท/ไร่ ................บาท/ไร่ 

2.3) ทำไร่  ไร่อ้อย ........... ครัวเรือน 
.............ไร่ 

..........ก.ก./ไร่ ................บาท/ไร่ ................บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด ........... ครัวเรือน 
.............ไร่ 

..........ก.ก./ไร่ ................บาท/ไร่ ................บาท/ไร่ 

  ไร่มันสำปะหลัง ........... ครัวเรือน 
.............ไร่ 

..........ก.ก./ไร่ ................บาท/ไร่ ................บาท/ไร่ 

  อื่นๆ ........... ครัวเรือน 
.............ไร่ 

..........ก.ก./ไร่ ................บาท/ไร่ ................บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ  อื่นๆ โปรดระบุ 
............................. 

........... ครัวเรือน 

.............ไร่ 
..........ก.ก./ไร่ ................บาท/ไร่ ................บาท/ไร่ 

      

 
 

7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 

แหล่งน้ำทางการเกษตร 
ความพอเพียงของปริมาณน้ำฝนที่

ใช้ทำการเกษตร ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบ ุ

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ำฝน  ✓  

 
 
 
 
 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลตำบลบัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา  หน้า 46 
 

 
7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพ่ืออุปโภค บริโภค) 

 
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

แหล่งน้ำทางการเกษตร 
ลำดับ

ความสำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำเพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนทีเ่ข้าถึง 
3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
1.แม่น้ำ       
2.ห้วย/ลำธาร       
3.คลอง       
4.หนองน้ำ/บึง       
5.น้ำตก       
6.อื่นๆ (โปรดระบุ)       
   6.1......................       
   6.2......................       
   6.3......................       
3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น 
1.แม่น้ำ       
2.อ่างเก็บน้ำ       
3.ฝาย       
4.สระ       
5.คลองชลประทาน       
6.อื่นๆ (โปรดระบุ)       
   6.1......................       
   6.2......................       
   6.3......................       

แหล่งน้ำ ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนทีเ่ข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ำต้ืนสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้านของ อปท.       
4.4 ระบบประปา (การประปา 
      ส่วนภูมิภาค) 

      

4.5 แหล่งน้ำธรรมชาติ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)       
    4.6.1........................       
    4.6.2........................       
    4.6.3........................       
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8.1 การนับถือศาสนา 
ประชาชนตำบลบัลลังก์ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งในพื้นที่ตำบลบัลลังก์ มีวัดและ 

สำนักสงฆ์ จำนวน 13  แห่ง ดังนี้ 
1.   วัดบ้านโนนเจดีย์ ต้ังอยู่ท่ีบ้านโนนเจดีย์ หมู่ท่ี 1   

   2.   วัดเทพคงคา ต้ังอยู่ท่ีบ้านหนองแวง  หมู่ท่ี 2   
   3.   วัดบ้านคูเมือง ต้ังอยู่ท่ีบ้านคูเมือง   หมู่ท่ี 3   
   4.   วัดกุดเวียน ต้ังอยู่ท่ีบ้านกุดเวียน  หมู่ท่ี 4   
   5.   วัดบ้านโนนสะอาด ต้ังอยู่ท่ีบ้านน้อย  หมู่ท่ี 5   
   6.   วัดบ้านกระดาน ต้ังอยู่ท่ี บ้านกระดานหมู่ท่ี 6   

7.   วัดศรีดอนยาวตั้งอยู่ท่ี บ้านดอนยาว หมู่ท่ี 7   
   8.   วัดบ้านสระตะเฆ่ ต้ังอยู่ท่ีบ้านสระตะเฆ่ หมู่ท่ี 8   

9.   วัดบ้านหนองแจง ต้ังอยู่ท่ีบ้านหนองแจง หมู่ท่ี 9   
10.  วัดโพธิ์ตาสี ต้ังอยู่ท่ีบ้านโพธิ์ตาสี หมู่ท่ี 10  

   11.  วัดบัลลังก์ ต้ังอยู่ท่ีบ้านบัลลังก์  หมู่ท่ี 11 
   12.  วัดเมืองเก่า ต้ังอยู่ท่ีบ้านเมืองเก่า  หมู่ท่ี 12 

 13.. สำนักสงฆ์สระขุด ต้ังอยู่ท่ีบ้านสระขุด  หมู่ท่ี 14 
 

8.2 ประเพณีและงานประจำปี 
งานประเพณีและงานประจำปีในตำบลบัลลังก์ ท่ีมีการสืบสานมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน 

ได้แก่  
1. ประเพณีรดน้ำดำหัวในวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย  
2. ประเพณีเล้ียงศาลตาปู่ 
3. ประเพณีลอยกระทง 
4. ประเพณีก่อกองพระทราย (ขนทรายเข้าวัด) 

และนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ได้แก่ 
1. กิจกรรมวันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา วันวิสาขบูชาและวันออกพรรษา 
2. งานเทศน์มหาชาติ 
3. งานบุญกฐิน  ผ้าป่า 

 
 

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
8.3.1 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เทศบาลตำบลบัลลังก์ มีการส่งเสริมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์ เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดภูมิปัญญาในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 
 

1. ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม  ได้แก่ 
- จักรสานไม้ไผ่ 
- ทอเส่ือจากไหล เส่ือจันทบูร สานเส้นพลาสติก 
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- ถักแห ถักเปล ถักพรมเช็ดเท้า 
- เย็บผ้า 
- ทำไม้กวาดทางมะพร้าว 
- ทำดอกไม้จันทน์และพวงหรีด 

2. ภูมิปัญญาด้านดนตรี/การแสดงพื้นบ้าน ได้แก่ 
- วงมโหรี ปี่พาทย์  กลองยาว 
- เพลงโคราช, ลิเก, ลำตัด 

3. ภูมิปัญญาด้านคหกรรม ได้แก่  
- ทำขนมไทย (นางเล็ด ดอกจอก ขนมตาล ขนมห่อ กระยาสารท เป็นต้น) 
- ทำขนมจีน 
- หุงข้าวเตากระทะ 
- ต้มเกลือ 

4. ภูมิปัญญาด้านงานช่าง 
- ช่างไม้ (งานก่อสร้าง) 
- ช่างไม้ (ต่อเรือ) 
- ช่างเฟอร์นิเจอร์ 

5. ภูมิปัญญาด้านการเกษตร 
- เพาะเล้ียงเห็ด 
- ปลูกข้าวไรเบอร์รี่ (พร้อมบรรจุภัณฑ์จำหน่าย) 

6. ภูมิปัญญาด้านกีฬา 
- ครูฝึกมวยไทย 

7. ภูมิปัญญาด้านพิธีกรรมทางศาสนา 
- ไวยาวัจกร 
- พิธีกรงานพิธีต่างๆ 
- สัปเหร่อ 
- เรียกขวัญนาค 

8. ภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทย 
- นวดประคบสมุนไพร/นวดน้ำมันรักษาโรคเกี่ยวกับกระดูก 

8.3.2 ภาษาถิ่น 
  ภาษาถิ่นของตำบลบัลลังก์ คือภาษาโคราช 
 
 

8.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึกของตำบลบัลลังก์ มีดังนี้ 

- ชาเจียวกู่หลาน (สินค้า OTOP) 
- ขนมนางเล็ด ดอกจอก 
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- ไข่เป็ด 
- หอม กระเทียม 
- พริก 
- ผักปลอดสารพิษ  

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
9.1 น้ำ 
  ตำบลบัลลังก์ มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ คืออ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ   

ลุ่มน้ำลำเชียงไกร ต้นกำเนิดเกิดจากภูเขาในเขตอำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ มีลำน้ำสายหลักคือ  
ลำเชียงไกร มีความยาวประมาณ 145 กิโลเมตร ซึ่งมีต้นน้ำอยู่ในอำเภอด่านขุนทดและไหลลงสู่แม่น้ำมูลท่ี
อำเภอโนนสูงมีน้ำตลอดปีและค่อนข้างมากในช่วงฤดูฝน    นอกจากนั้นยังมีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาด
เล็ก ฝายน้ำล้นและบ่อบาดาลอีกหลายแห่งประชากรส่วนใหญ่ตามลุ่มน้ำประกอบอาชีพทำนา   ทำไร่  และ
เล้ียงสัตว์  และมีอ่างเก็บน้ำท่ีสำคัญ ดังนี้ 

   - อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง  ได้แก่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ความจุ 27.70 ล้านลูกบาศก์
เมตร   

   - อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ได้แก่ อ่างเก็บน้ำหนองกก  ความจุ 2,734 ลูกบาศก์เมตร 
นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและแหล่งน้ำธรรมชาติอื่นๆ จำนวนมาก ลักษณะของน้ำส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับ
สภาพของดิน หากแหล่งน้ำบริเวณใดอยู่ในพื้นท่ีดินเค็ม น้ำก็จะมีรสกร่อยจนถึงรสเค็ม ซึ่งจากการสำรวจพบว่า
พืชท่ีสามารถทนต่อสภาพดินเค็มน้ำกร่อย ได้แก่ มะขามเทศ ปัจจุบันเริ่มมีผู้ปลูกพืชดังกล่าวมากขึ้น 

9.2 ป่าไม้ 
สภาพป่าไม้ของตำบลบัลลังก์ เป็นป่าโปร่ง  ชนิดพันธุ ์ไม้ที ่สำคัญ ได้แก่ เต็ง รัง ติ ้ว แต้ว  

มะค่าแต ประดู่แดง สมอไทย ตะแบก ส่วนไม้พื ้นล่างที่พบมากได้แก่ หญ้าเพ็ก โจด และหญ้าชนิดอื่นๆ  
แต่ในปัจจุบันพื้นท่ีป่าไม้ของตำบลบัลลังก์ มีแนวโน้มลดลง เนื่องการบุกรุกท่ีดินทำการเกษตร 

9.3 ภูเขา 
- ไม่มี 
 

9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ทรัพยากรธรรมชาติของตำบลบัลลังก์มีคุณภาพ/ลักษณะ ดังนี้   
- น้ำ  มีแหล่งกักเก็บขนาดใหญ่ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร เนื้อที่ประมาณ 8,000 ไร่ 

ความจุ 27.70 ล้านลูกบาศก์เมตร มีสัตว์น้ำหลากหลายชนิดอาศัยอยู่ ถือเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญ  
ที ่ประชาชนได้อาศัยทำมาหากินด้านการประมง นอกจากนี ้ย ังมี น้ำบาดาล ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญทาง
การเกษตรท่ีห่างไกลเส้นทางชลประทาน แต่พื้นท่ีท่ีทำการขุดเจาะบาดาลพบว่าเป็นน้ำจืดมีเพียงไม่กี่แห่ง ส่วน
ใหญ่พบว่าเป็นน้ำเค็มเนื่องจากพื้นที่ตำบลบัลลังก์ประสบปัญหาดินเค็มที่ค่อนข้างรุนแรงและแผ่ขยายวงกวา้ง
ออกไปเรื่อย ๆ  
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-ดิน เป็นทรัพยากรที่ประสบปัญหาความเสื่อมสภาพที่ต้องได้รับการปรับปรุง ปัญหาที่พบ 
ได้แก่ ดินเค็ม ดินเปรี้ยว  ดินดาน ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงและไม่มีคุณภาพ 

-ป่าไม้  เป็นทรัพยากรท่ีลดลงไปเรื่อย ๆ เนื่องจากการบุกรุกถากถางทำมาหากิน ประกอบกับ
สภาพดินเค็มทำให้ต้นไม้แห้งตายเป็นจำนวนมากและพืชท่ีเกิดใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นไม้พุ่ม 

10. อ่ืนๆ 
ตำบลบัลลังก์ มีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับโบราณวัตถุท่ีสำคัญ ได้แก่พิพิธภัณฑ์ตำบลบัลลังก์ ต้ังอยู่

ท่ีวัดบัลลังก์ 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

10. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

10.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
   การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
โดยมุ่งเน้น เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
ของประเทศไทย กำลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ ่งขณะนี้อยู่ ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุม 
คณะกรรมกรรจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  
สรุปย่อได้ ดังนี้  

 

๑. ความเป็นมา  
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   คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ 
จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ มีอำนาจหน้าท่ีในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีเพื่อใช้ในการขับเคล่ือนการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานในระยะท่ี ๒ ของรัฐบาล (ปี๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และ
กรอบการปฏิร ูปในระยะที ่ ๓ (ปี๒๕๖๐ เป็นต้นไป)  คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติได ้แต่ง ต้ัง
คณะอนุกรรมการ ๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ และกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดทำร่าง
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีและ (๒) คณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ตามแนวทางการปฏิรูป
ประเทศเพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี  
   คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และกรอบการปฏิร ูปได้ดำเน ินการยกร ่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนด โดยได้มีการนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากกรรมการจ ัดทำย ุทธศาสตร ์ชาติ  ท ี ่มาจากหลายภาคส ่วน ได ้แก ่ภาคราชการ ภาคเอกชน  
ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณานำข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจาก
ภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้นำเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
๒๐ ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติซึ ่งขณะนี้อยู ่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงร่าง 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ  
   ในการดำเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติจะนำเสนอร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 
ก่อนที่จะนำเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการ
กำหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือน  ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงาน
ต่างๆ จะได้นำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปีมา ถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการ
ระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญ 
ฉบับใหม่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐  

๒. สาระสำคัญ  
  ๒.๑ สภาพแวดล้อม  
   ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติ  ทำให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั ้งในด้าน 
เศรษฐกิจ สังคม สิ ่งแวดล้อม  เทคโนโลยีและการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลาง 
ความเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเส่ียงและภัยคุกคามท่ีต้องบริหารจัดการด้วยความยากลำบากมากขึ้น
กระแสทุนนิยมและการเปล่ียนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทย
ซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ต้องปรับตัว และเปล่ียนไปเป็นระบบเศรษฐกิจท่ี 
“พึ่งพาอุตสาหกรรมและการส่งออก ” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอื่นๆ ท่ีอาศัยเทคโนโลยี
สมัยใหม่มากขึ้น ตามลำดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของ กระแสโลกาภิวัฒน์และ ความก้าวหน้า 
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อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตร 
กับภาคอุตสาหกรรม และระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัว
ในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบท รวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน 
และบริการทางสังคม ที่มีคุณภาพสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้
เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่ง
ส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้
วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขัน  และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น  
ในอีกด้านหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่  รวมทั้งความ
เช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทำให้เกิดภัยคุกคามและความเส่ียงด้านอื่นๆ ท่ีซับซ้อนขึ้น อาทิ การก่อ
การร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติและการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติใน  รูปแบบต่างๆ 
ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเส่ียงในการดำรงชีวิต 
ของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ  
   นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทำให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม ของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาส
ทางเศรษฐกิจขยายเพิ่มขึ ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide)  
ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่งทำ ให้ความเหลื่อมล้ำทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความ
แตกต่างมากขึ้น ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปี ข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั ้งภายในและภายนอกประเทศ 
จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต 
ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ท่ีเข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเส่ียงและทำทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการ
เคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และ  เทคโนโลยีและสินค้าและ
บริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคนำไปสู่ความเช่ือมโยงทุกระบบ ในขณะท่ีศูนย์รวมอำนาจ
ทางเศรษฐกิจโลกเคล่ือนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ป ีข้างหน้า
จะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยสำคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลก
ในช่วง ปี๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนท่ีทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ 
เพิ่มสูงขึ้นและ กลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการดำเนิน
มาตรการขยายปริมาณเงิน ขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเส่ียงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อ
เศรษฐกิจฟื้นตัวเต็มท่ี รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้น
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู ่จุดอิ ่มตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที ่จะช่วยให้
ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพิ ่มขึ ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่น  ที ่เคยเกิดขึ ้นในช่วงการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีใน  รูปแบบใหม่ๆ  
ท่ีจะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปี
ข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – 
๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพ  
การผลิต การแข่งขันใน ตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ  
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๑๐ - ๑๕ ปีข้างหน้านี้จะทำให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเส่ียงสำหรับ
อนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร ่งปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและ  
เสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล  
   ในด้านความมั่นคงของโลกก็กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญจากการปรับดุลอำนาจ
ของสหรัฐฯ เพื่อพยายามคงบทบาทผู้นำโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียท่ีเพิ่มมากขึ้น
ในเอเชียและยุโรปนั้น น่าจะมีผลทำให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙  
มีลักษณะผสมผสานกันท้ังความร่วมมือ และความขัดแย้ง โดยข้ึนอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติท้ังในระดับ
ทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบสำคัญในการกำหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ สำหรับการ
เปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขสำคัญ สำหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีเป็นอัจฉริยะจะกระทบการดำรงชีวิตของคนและทำให้เกิดธุรกิจรูปแบบ
ใหม่ รวมทั ้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้า  อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ 
ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยี สมัยใหม่ได้เงื่อนไข
การผลิตและการบริโภคที ่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที ่กดดันให้ประเทศไทยต้อง  
ปรับเปล่ียนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมี ส่วนสำคัญ และช่วยแก้ปัญหา
การลดลง ของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ำมัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้อง
ผลักดันให้มุ่งสู่การผลิต พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงทางอาหารของโลก  
   นอกจากนั้น ยังมีข้อจำกัดและความเสี่ยงสำคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศ เปล่ียนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ท้ังนี้โครงสร้างประชากรโลกท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผล
ให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเส่ียงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้
จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพิ่มข้ึน ในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเส่ียงด้านการ คลังท่ี
สำคัญ  สำหรับภาวะโลกร้อนและการเปลี ่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที ่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติ  
ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ การดำรงชีวิต การผลิต
และการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการ
พัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อกำหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ และความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือ หลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งใน
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตาม  สิทธิมนุษยชน 
จะเข้มข้นมากขึ้น  
   สำหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีต
ถึงปัจจุบัน ทำให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลำดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้
ปานกลางมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางต้ังแต่ 
ปี ๒๕๕๓ และล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์สรอ. ต่อปี ฐานการ
ผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออก สินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและ
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บริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ
กลุ่มยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้า เกษตร การท่องเท่ียว และบริการ
ด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจท่ีใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจำงงานเพิ่มขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคน จากประชากรวัยแรงงาน 
๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉล่ียไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามลำดับจากร้อยละ ๒๐.๐ 
ในป ี๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการ 
สาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอื่นๆ รวมถึงการเข้าถึง
ทรัพยากร ต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามลำดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็น
สากลมากขึ้น  ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเป็นกลไก
และช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก 
รวมทั้งกรอบความร่วมมือท่ีช่วยทำให้ประเทศ ไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความ
คืบหน้ามากขึ้น  

  นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผล
ให้ภาครัฐ และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหาร
จัดการท่ีดีอันได้แก่ การดำเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดี
ขึ้น มีการกำกับดูแลวินัยทางการเงิน การคลังท่ีกำหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีขึ้น
และฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงใน
เรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับ
กลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศ
ของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความ สะดวกคล่องตัวมากขึ้น  
   แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
จุดอ่อน สำคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลำดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉล่ีย 
ยังต่ำและการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานท้ังในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง 
ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ำ ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ำ ต้องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็น
แรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูง
กว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นสำคัญ ฐานการผลิต
เกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ำ โดยที่การใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลค่า 
ยังมีน้อย การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดำเนินการไปแล้วไม่ถูกนำมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย สำหรับการดำเนินงานและการ
บริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การดำเนินงาน เพื่อการพัฒนามักขาด
ความต่อเนื ่องประสิทธิภาพต่ำ ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที ่ปัญหาคอร์ร ัปช่ัน 
มีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ ำยังไม่เป็นระบบ
โครงข่ายท่ี สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับ
การเปล่ียนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อื่นและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
เป็นสำคัญขณะท่ีความเหล่ือมล้ำ และความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาท่ีทำทายมาก รวมท้ังปัญหาใน
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ี เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและส่ิงแวดล้อมเส่ือมโทรมลงในทุกด้าน       
   ท้ังนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศท่ีจะส่ง ผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยท่ีสำคัญ 
ได้แก่ การ เปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมี
นัยยะท่ีสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ กำลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพิ ่มขึ้น  
อย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทาง เศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคม และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็
เผชิญกับข้อจำกัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและ ทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและ
สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความ เหล่ือมล้ำในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้าง
ความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม ข้อจำกัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจำเป็นในการลงทุนเพื่อ
ยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและ
กฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ และที่สำคัญเงื ่อนไขจำเป็นที่ต้องปรับตัวคือ  
การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ทำให้จำเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและ
การเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการท่ีดี  

  โครงสร้างท่ีเป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการท่ีขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว 
จะส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี ่ยงมากขึ ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแส 
โลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยท่ีการเคล่ือนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน 
องค์ความรู้เทคโนโลยีข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี  ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้น 
โดยที่ประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน ขณะเดียวกัน  
ความเสี่ยงและข้อจำกัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดำเนินธุรกิจและการดำเนินชีวิตของ
ผู้คนก็เพิ่มขึ้น กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นท้ังในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ 
สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้น เงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้อง
ปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึง  
การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพื่อแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศ
เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้
ในระยะ ๔ - ๕ ปี ต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชน
จะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉล่ียจะยังต่ำ และปัญหาความเหล่ือมล้ำจะรุนแรงขึ้น รวมท้ัง
ทรัพยากรจะร่อยหรอเส่ือมโทรมลงไปอีก และในท่ีสุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถย่ังยืนไปได้ในระยะยาว      
   ทั้งนี้เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคต
การพัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
ภายในประเทศท้ังท่ี เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนท่ีจะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิด
ท้ังโอกาสและความเส่ียงในหลากหลายมิติ การท่ีประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลก
และรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั ้น จำเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
อย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการ
เปล่ียนแปลงเหล่านั้น โดยท่ีประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปล่ียนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพื่อให้โครงสร้าง
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ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับ
ความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้าง
ประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดำรงชีวิตการทำงาน 
และการเรียนรู้ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำเนินการร่วมกันอย่างเป็น 
เอกภาพมีการจัดลำดับความสำคัญ และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที ่เกี ่ยวข้องกับประเด็น  
ปัญหานั้นๆ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพื่อ
กำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทำงานของภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้ขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายท่ีกำหนดไว้  

  ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์ที ่เหมาะสมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็ง  
ให้เอื ้อต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อให้บรรลุซึ ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ ่งผลประโยชน์แห่งชาติ  
ในการท่ีจะให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมั่งค่ัง และประเทศสามารถ
พัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจำกัดรวมท้ัง
ความเสี ่ยงของประเทศ จะนำไปสู ่การกำหนดตำแหน่งเชิงย ุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ 
ท่ีชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยท่ีจะส่งผลให้เกิดการผนึกกำลัง และระดมทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การดำเนินการมีบูรณาการและเป็น
เอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน  

  อย่างไรก็ตามในช่วงท่ีผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความ สำคัญกับนโยบาย
พรรคการเมืองหรือ นโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปล่ียนรัฐบาลก็ทำให้การดำเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง 
ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและ สิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิรูประบบการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพื่อเป็นการกำหนดให้ฝ่ายบริหารมี
ความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่ เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศ
ไทยจำเป็นจะต้องมี“ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปล่ียนอย่าง
เป็นระบบขนานใหญ่ เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลก
ยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้  และสามารถอาศัยโอกาสจาก
การเปล่ียนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์เป้าหมายของ
ประเทศ และทิศทางในการขับเคล่ือนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปล่ียนแปลงและความท้าทายต่างๆ 
ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ  

  การกำหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้
สามารถนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนำพา
ประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ 
ปัญหาความเหลื่อมล้ำปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับ
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ภ ัยค ุกคามและบร ิหารจ ัดการก ับความเส ี ่ ยงท ี ่ จะเก ิดข ึ ้นในอนาคต และสามารถเปล ี ่ ยนผ ่าน 
ประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปล่ียนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาท
สำคัญในเวทีโลก สามารถดำรงรักษาความเป็นชาติที ่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม  และวัฒนธรรม  
และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากัน  สาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการ 
จัดทำยุทธศาสตร์ชาติกำลังดำเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติ 
ท่ีคนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและ
วิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งดำเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุ 
ซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกำลังอำนาจแห่งชาติ 
อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมือง ต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

๒.๒ วิสัยทัศน์  
วิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าว
จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติอันได้แก่การมีเอกราชอธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ  
การดำรงอยู่อย่าง มั่นคง ยั ่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชน 
จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลาง  
พหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความ
อยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล  ประเทศที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจท่ีด้อยกว่า 
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๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ  
ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์นั้น จำเป็นจะต้องมีการ 
 
 
 

๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 
     ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จำเป็น
จะต้องมีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุก
ภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว   
เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้าง
ความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน 
เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุ
วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  ”หรือคติพจน์ประจาชาติ  “มั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน  มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว  คนไทยมีความสุข  อยู่ดี  กินดี  สังคมมีความมั่นคง
เสมอภาคและเป็นธรรม  ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติท่ีจะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ   ๒๐  ปีต่อจากนี้ไป  
จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั ่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน  (๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔)  ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  (๕)  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ  (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยมีสาระสำคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้  
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     ๒.๓.๑  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  มีเป้าหมายท้ังในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ
และช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก  รวมทั้งสร้างความเชื่อมั ่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและ
ประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาทิ  
     (๑)  การเสร ิมสร ้างความมั ่นคงของสถาบ ันหลักและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
    (๒)  การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง   ขจัด
คอร์รัปช่ัน สร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม  
    (๓)  การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน   ตลอดจนการ
บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝ่ังทะเล  
      (๔)  การพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ  
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่  
    (๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ การรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ  
    (๖)  การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดล้อม  

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวด่ิงสู่แนวระนาบมากขึ้น  
   ๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ
นำไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ  การสร้าง
ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมท้ัง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั ้งนี ้ภายใต้กรอบการปฏิร ูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์  
ทุกด้าน   อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  การพัฒนา
ทุนมนุษย์  และการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาทิ  
    (๑)  การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ  ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและ
สร้างความเชื่อมั่น  การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม   
ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการ
ยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น  
    (๒)  การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ  บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมี
ความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าท่ีเข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการ
ผลิตและบริการ  โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา   และใน
ภาคบริการท่ีหลากหลายตามรูปแบบการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก  

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทำการเกษตรยั่งยืนท่ีเป็น
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มิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มี
ศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย  
     -  ภาคอุตสาหกรรม  โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง  และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ  โดยการใช้ดิจิทัลและ
การค้ามาเพิ่มมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น  
     - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็น
เลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม  เช่น  การท่องเที่ยว  และ
พัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มี
ศักยภาพอื่นๆ เป็นต้น  
    (๓)  การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ  
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   (SMEs)  สู่สากล  และพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร  
    (๔)  การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ  จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม  มีการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมเมือง  และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ  
     (๕)  การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ในด้านการขนส่ง  ด้านพลังงาน  ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและการวิจัยและพัฒนา  
    (๖)  การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ  ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ   เพิ่มบทบาทของไทยใน
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ  
   ๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทย 
ให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย  มีคุณธรรมจริยธรรม  รู ้คุณค่าความเป็นไทย   
มีครอบครัวที่มั่นคง  กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาทิ  

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  
    (๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง  
    (๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
    (๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี  
    (๕)  การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบัน
ครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง  
   ๒.๓.๔  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม     
เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง  ลดความเหลื่อมล้ำไปสู่สังคมที่เสมอภาคและ
เป็นธรรม  กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาทิ  

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
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(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
    (๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย  
    (๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความ
เข้มแข็งของชุมชน  
    (๕) การพัฒนาการส่ือสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  
   ๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความมั่นคงด้านน้ ำ  รวมทั้งมี
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  
และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาทิ  
    (๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ  
    (๒)  การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพท้ัง  ๒๕  ลุ่มน้ำ  เน้นการปรับ
ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ  

(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
    (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
    (๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
    (๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อส่ิงแวดล้อม  
   ๒.๓.๖  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ  การบริหารจัดการภาครัฐ  เพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาทิ  

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดท่ีเหมาะสม  
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  

    (๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
    (๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
    (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
    (๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
    (๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  
  
 
 

๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา  
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ส่วนราชการและ

หน่วยงานต่างๆ  ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  อาทิ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพื้นที่  ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วง
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เวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ  ของประเทศ  
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย   โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจาก
หลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชา
สังคม  ทั้งนี้  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการกำหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและ
แนวทางในการนำยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ  เพื่อที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ  จะสามารถ
ขับเคล่ือนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ  
  ๒.๕ ปัจจัยความสำเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ  

๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการกำหนด
เป้าหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู ้ และยอมรับเป็ นเจำของร่วมกัน
สามารถถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ  ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ  ของ
หน่วยงานปฏิบัติได้  และมีการกำหนดตัวชี้วัดท่ีสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้  

๒.๕.๒  ระบบและกฎหมาย  มีกฎหมายรองรับ  มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ  เพื่อให้ส่วนราชการนำยุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ  รวมทั้งกรอบ
กฎหมายด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดำเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายท่ีจะกำหนดให้การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความ
ต่อเนื่อง   รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ  
   ๒.๕.๓  กลไกสู่การปฏิบัติ  มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทำยุทธศาสตร์  
การนำไปสู่การปฏิบัติ  และการติดตามประเมินผล   รวมทั้งมีกลไกในการกำกับดูแล  บริหารจัดการและการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ   สามารถ
กำหนดแผนงาน โครงการให้สอดคล้องกับเปา้หมายท่ีกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  
 

    ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  
   การจัดทำแผนพัฒนาส่ีปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  แต่ทั ้งนี ้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)  
ได้สิ้นสุดลงและการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่   ๑๒  อยู่ระหว่างการดำเนินการ
และยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้กำหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  เอาไว้แล้ว  
  
    ดังนั้น  เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลบัลลังก์   
มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ เทศบาล จึงได้นำทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ของเทศบาล   ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียด
ดังนี้    

๑. กรอบแนวคิดและหลักการ  
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   ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  ๑๒  (พ.ศ.  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปล่ียนแปลงต่างๆ   ท่ีอาจก่อให้เกิดความเส่ียง
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ  อาทิ  กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี  ความทำทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ  
การเข้าสู ่สังคมผู้สูงอายุ  การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง  ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ  ทั้งเศรษฐกิจ  
สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น 
ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา  ความเหลื่อมล้ำทางสังคม  เป็นต้น  
ทำให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี  ๑๒  จึงจำเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ี
สำคัญดังนี้   
   (๑) การน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม   
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ   
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
๒. สถานะของประเทศ  
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ  
๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๑  เริ ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดในการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ  
ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัวได้ดีเฉล่ียประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนทำให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per 
Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่ท่ีประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่ง
ทาให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) 
แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียง  
ร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ ซึ่งต่ำกว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและ
ต่ำกว่าระดับท่ีจะทำให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุท่ี 
สำคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุน
รวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP)  ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี  
๒๕๓๔ – ๒๕๓๙  เป็นร้อยละ  ๒๕.๕  ในช่วงปี  ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗  นอกจากนี้  เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ  ใน
ภูม ิภาค  จะพบว่าอ ัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี ่ยใน ช่วงป ี  ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗   
อยู่ท่ีประมาณร้อยละ  ๔.๙  ต่ำกว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาท่ีสูงกว่าไทย  
   ๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถใน
การแข่งขันเริ ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและ
บริการมากข้ึน (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ท่ีระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ 
๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสม  
องค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง  ทำให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหาร จัดการ
ของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน   (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยี
สูงขึ ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ ้น จนประเทศไทย



แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลตำบลบัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา  หน้า 65 
 

กลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยัง
ภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ทำให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพิ่ม
ในระดับท่ีน่าพอใจแต่การชะลอตัวของกำลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของกำลังแรงงานเป็นไป
อย่างล่าช้า  ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ท่ี
ลดลงทำให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออก
รวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ  ๙.๗  ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๙  (พ.ศ.  ๒๕๔๕-๒๕๔๙)  เป็นเฉล่ีย
ร้อยละ  ๑.๑  ในช่วง  ๓  ปีของแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี  ๑๑  (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗)  
   ๒.๑.๓  ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม  (TFP)  ยังคงอยู่ในระดับต่ำทำให้ขาด
พลังในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง   ซึ่งต้อง
อาศัยการผลิตท่ีมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตท่ีเป็นของตนเองมากขึ้นแม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการ
ผลิตรวมในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ จะอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี 
ที ่ผ่านมา และยังมีความล่าช้าเมื ่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถ
ยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ท้ังนี้การขยายตัวของ ผลิตภาพการ
ผลิตรวม  ลดลงจากร้อยละ  ๓.๓๒  ในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี  ๙  เป็นร้อยละ  ๒.๐๕  ในช่วงครึ่งแรกของ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทำให้ประเทศไทยจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การผลิตเพิ่มการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มแรงขับเคล่ือนจากผลิตภาพการผลิต
ของปัจจัยแรงงาน  
    ๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการ
แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง  การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดำเนินนโยบายและการ
บริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต  แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึง
สองครั้งในปี  ๒๕๒๔  และ ๒๕๔๐  แต่การให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังทำให้
เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง  โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาใน
ระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม   เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอื้ออำนวยต่อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจำกัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน
ระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพิ่มข้ึนจากเฉล่ียร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี  ๑๐  
เป็นร้อยละ  ๔๒.๒  ในช่วง  ๓  ปีแรกของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๑  ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัย
ทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากผลของการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะท่ีผ่านมา
และจะเป็นข้อจำกัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป  
   ๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ ้นไม่มากนัก  เนื่องจาก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย  และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลาง
ระหว่างประเทศ ที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต  และประเทศที่มีความก้าวหน้าและ
ความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  โดยในปี  พ.ศ.  ๒๕๕๗  WEF  (World  
Economic  Forum)  ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ 
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ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for Management  Development)  ได้จัด
อันดับไว้ที ่  ๓๐  จาก  ๖๑  ประเทศชั้นนำ  ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไป
ประกอบธุรกิจประจำปี ๒๕๕๘ หรือ  Ease  of  Doing  Business  ๒๐๑๕ ซึ่งดำเนินการโดยธนาคารโลกนั้น
ประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับท่ี ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก   

๒.๑.๖  สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรมของ
ประเทศได้รับการยกระดับดีขึ้น  จากการผนึกกำลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และ
นวัตกรรม  และเชื่อมโยงให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน  แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับ
กลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง   โดยในปี  ๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ท่ี  
๔๗  และด้านเทคโนโลยีท่ี  ๔๔  จาก  ๖๑  ประเทศท่ีจัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับท่ี ๓๗ และ 
๔๓ ตามลำดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีท่ีผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉล่ียการลงทุนด้าน
การวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖  (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศ
ไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ ้นเป็นร้อยละ ๐.๔๘  ต่อ  GDP  โดยเป็นการลงทุนวิจัยและ
พัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะท่ีประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  
เช่น  เกาหลีใต้  ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา  ออสเตรเลีย  มีค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ  ๔.๐๓ ,  
๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามลำดับ  

  ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจำนวนไม่เพียงพอต่อ
การส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากร
ด้านการวิจัยและพัฒนามี จำนวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนา
แล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ท่ีระดับ ๒๐-๓๐ คน ต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน   
   ๒.๑.๗  สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ  ด้าน  ประกอบด้วย
รูปแบบการขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้ำและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาด
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ  การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ  การให้บริการน้ำประปา 
ยังกระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT  
ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้ม
ลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับ ความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การ
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ  ICT อยู่ในระดับต่ำและมี
ข้อจำกัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้    ด้านบุคลากรและการ
บริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ   
โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  การรักษาความปลอดภัย  และ
ข้อจำกัดต่อการทำธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาด
ความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้าน
เทคโนโลยี และความรู้ในการดำเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

๒.๒ ด้านสังคม  
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๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่  
    (๑)  ประชากรวัยเด็กของไทยมีจำนวนลดลงอย่างรวดเร็ว   มีพัฒนาการไม่สมวัย
และการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก  ๖.๓ คน  ในช่วงปี  
๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น ๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน   
    (๒)  กำลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง  และแรงงานกว่าร้อยละ  ๓๐  เป็นประชากร
กลุ่มเจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจำกัดต่อการพัฒนาใน
ระยะต่อไป กำลังแรงงานของไทยมีจำนวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ 
ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗  ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานเฉล่ียเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ 
ปีที่ผ่านมา  (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗)  แต่ยังต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ 
เท่าตัว และกำลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ำกว่า นอกจากนี้ กำลังแรงงาน
กลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจำนวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้
ความสำคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศ
ในอนาคต  
    (๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ ่มมากขึ้น  ขณะที่ผู ้สูงอายุจำนวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ   
ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) 
ในปี ๒๕๘๓ การเพิ ่มขึ ้นของผู ้สูงอายุว ัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลท่ี  
เพิ่มสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานเพิ่มขึ้น  แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการ
ออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ท้ังหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร   

๒.๒.๒  ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากข้ึน อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉล่ียลดจาก  ๓.๖ คน ใน
ปี ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัว
มากที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป ทำให้
ครอบครัวเส่ียงต่อการล่มสลาย  
   ๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม 
โดยคนไทยมีอายุคาดเฉล่ียสูงขึ้น อายุคาดเฉล่ียเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง 
๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ  อย่างไรก็ตาม  
คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น  จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัย แรงงานอายุ ๑๕.๕๙  ปี  
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙  ปี  ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ใน
ระดับต่ำ   สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ในปี ๒๕๕๖ มี
ค่าเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ ๕๐  นอกจากนี้  คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและ
การสำรวจต่างๆ พบว่าปัญหาสำคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้อง
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน  
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   ๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง  แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ำของการ
กระจายรายได้  สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี 
๒๕๕๖ แต่ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ   ขณะที่ความเหลื่อมล้ำ
ด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย   ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลง
จาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖  อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่าง 
กลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนท่ีสุดแตกต่างกันถึง  ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖  โดยกลุ่มคนรวยท่ีสุดร้อยละ ๑๐ 
ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ท้ังหมด ขณะท่ีกลุ่มคนจนท่ีสุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียง
ร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพื้นฐานท่ีสำคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจท่ีไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการ
พัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ท่ัวถึง  
   ๒.๒.๕ ความเหล ื ่อมล้ ำระหว ่างกล ุ ่มคนย ังคงเป ็นป ัญหาสำค ัญของส ังคมไทย  
อันเนื่องมาจาก  

(๑) ความเหลื่อมน้ำด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคง 
กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ  
๒๐ มีการถือครองท่ีดินมากท่ีสุด      มีสัดส่วนการถือครองท่ีดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองท่ีดินร้อยละ ๒๐ ท่ีมีการ
ถือครองท่ีดินน้อยท่ีสุด ๓๒๕.๗  เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ท่ีดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการท่ีดินว่างเปล่าของภาครัฐ  
    (๒)  เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ขณะที่โอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบท
และระหว่างภูมิภาค  มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากร
ร้อยละ ๑๐ ท่ีมีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด  มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากร  
ร้อย ละ ๑๐  ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุด ประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่า
นักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า  
 
 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ำกันระหว่างภูมิภาค 
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข   อาทิ  จากการสำรวจทรัพยากรสาธารณสุข
ในปี ๒๕๕๖ พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า  
     (๔)  ความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน   แรงงาน
อิสระเข้าถึงการคุ้มครองมากขึ้น  จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐  ท่ีเพิ่มขึ้นจาก ๑.๒๙  ล้านคน  ในปี 
๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ ล้านคน  ในปี ๒๕๕๗  ทำให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔  ในปี ๒๕๕๗ 
อย่างไรก็ตาม  แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉล่ียสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖  
    (๕) ความเหลื ่อมล้ำด้านกระบวนการยุติธรรม เนื ่องจากประชาชนไม่เข้าใจ
กฎหมาย เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม  และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการ
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ทำงาน   นอกจากนี้  ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการท่ีไม่สามารถรับภาระ
ค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน  
   ๒.๒.๖ คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการท่ีคนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับ
ความคุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคม
ร้อยละ  ๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑  ขณะท่ีกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับ
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ 
ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงิน
อุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสท่ีอยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเล้ียงดูท่ีมีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพื่อ
การเล้ียงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 
แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง
ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในท่ีอยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖  ครัวเรือน  อย่างไรก็ตาม  รัฐเริ่มให้ความสำคัญกับการพัฒนา
ท่ีอยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ท่ีมีรายได้น้อยและผู้ยากไร้  

๒.๒.๗  วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ ่มเสื ่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคม 
พหุวัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื ่องวินัย  
มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละไม่เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็น
สังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที ่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทาง
ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น  

๒.๒.๘  ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ ้น   ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและ
สนองตอบความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดทำแผนชุมชนท่ีครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
และบูรณาการเป็นแผนตำบลเพื่อเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   แผนพัฒนาอำเภอ  และ
แผนพัฒนาจังหวัดเพื ่อให้ได้ร ับการสนับสนุนทั ้งในด้านองค์ความรู ้และงบประมาณในกิจกรรมที ่ เกิน
ความสามารถของชุมชน   มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายเพิ่มข้ึนจาก ๑๔๒,๖๓๒  แห่งในปี ๒๕๕๕  เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจ
ชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรท้ังหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗   

   ๒.๒.๙  ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม  
ในช่วงระยะเวลากว่า ๑๐  ปีท่ีผ่านมา  ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ   ท่ีมีความ
รุนแรงมากขึ้น นำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรง
และทางอ้อม  

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจำนวนมาก ก่อให้เกิดความ

เสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน  
   (๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจำนวนประชากรท่ีเพิ่มมากขึ้น ทำให้ความต้องการ 
ใช้ที่ดินเพื่อการผลิตทางการเกษตร  การอยู่อาศัย  และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย   



แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลตำบลบัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา  หน้า 70 
 

พื้นท่ีปา่ไม้จึงถูกบุกรุกทำลายมากขึ้น โดยพื้นท่ีป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพื้นท่ี
ท้ังหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖  

(๒)  ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม  ท่าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม
ทรัพยากรดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที ่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพื้นที่สูงชันหรือพื้นที่ภูเขา  
ซึ่งมีข้อจำกัดในการนำไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการ 
บูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิ  
การถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพกำลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการ
สูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน  
    (๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทำลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้
ประโยชน์อื่นๆ จำนวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการทำนากุ้ง การขยายตัวของเมืองและ
อุตสาหกรรม ทำให้พื้นท่ีป่าชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ท่ีมีพื้นท่ีป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ 
ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘  ทำให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง   
โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรท้ังหมดต้ังแต่ปี ๒๕๓๔  และห้ามการใช้ประโยชน์อื่นๆ  อย่างไรก็ตาม  ใน
ระหว่างปี  ๒๕๔๙-๒๕๕๔  พบว่า  ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น  ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง 
๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พื้นท่ี เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งของ
ประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ำท่ีเพิ่มมากขึ้น  
    (๔)  การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ   แต่ประสิทธิภาพ 
การใช้พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงาน
เชิงพาณิชย์เพื่อการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ  ทำให้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ
เพิ่มขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕  ต้องนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖  อยู่ที่ระดับ  ๑.๐๘  ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ 
ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ ๕๔  ของความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดย
น้ำมันดิบมีการนำเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการนำเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิง
พาณิชย์ข้ันต้นในปี ๒๕๕๕ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๘ อยู่ท่ีระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน  ท้ังนี้  
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น   โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานต่ำกว่า
อัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพิ่มขึ้นของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะท่ีมีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียง
ร้อยละ ๐.๖   

(๕)  ทรัพยากรน้ำยังมีส่วนท่ีไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ   ประเทศไทย 
ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ำหลัก น้ำตามธรรมชาติ มีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การ
พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ำธรรมชาติ มีแอ่งน้ำบาดาลท้ังหมด 
๒๗ แอ่งน้ำบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในใช้น้ำบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพ
ที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ำบาดาลที่มีอยู ่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจำกัดในเรื่องของความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการ 
สูบน้ำ และการดำเนินการสำรวจสูง   ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ำในประเทศ  ในปี ๒๕๕๗  มีจำนวน
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ประมาณ ๑๕๑,๗๕๐  ล้านลูกบาศก์เมตร  โดยท่ีศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ำของภาคส่วนต่างๆ มีจำนวน 
๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ำตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร  
    ๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง  
    (๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ  แนวโน้มอัตรา
การเกิดขยะมูลฝอยเฉล่ียต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/
คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ สถานท่ีกำจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ  ๑๙  และมีการนำมูลฝอย
กลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘  ทำให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพิ่มสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี 
๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  
ร้อยละ ๑๐ ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคต
อาจต้องประสบปัญหาการ กำจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุม 
การรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร  ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้
ประมาณร้อยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการนำของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น  แต่ยังพบ 
การลักลอบท้ิงกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการกำจัดสูง  
    (๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ 
พบสารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นท่ีของประเทศ   และท่ีเป็นปัญหาสำคัญได้แก่ฝุ่นละออง  
ก๊าซโอโซน  และสารอินทรีย์ระเหยง่าย  (VOCs)  โดยมีพื ้นที่วิกฤติในเขตพื้นที่มาบตาพุด  จังหวัดระยอง   
ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พื้นที่อื่น เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานี  เชียงใหม่ ขอนแก่น 
พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที ่ผ่านมา  ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุง
มาตรฐานน้ำมันเชื ้อเพลิงเมื ่อต้นปี  ๒๕๕๗  ทั้งนี ้  ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  การที่ปัญหาฝุ่นละอองและ
เบนซินมีปริมาณลดลง   ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ำมันเช้ือเพลิงจาก  EURO ๓  เป็น EURO  ๔ 
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕  และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน  การเข้มงวดกับการตรวจจับรถ  
ควันดำ  อย่างไรก็ตาม  ปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จำนวนมาก
สำหรับมลพิษจากหมอกควัน  ในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน  พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นลำดับ  โดยความร่วมมือ 
และการทำงานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น  
    (๓) คุณภาพน้ำท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ำในช่วง ๑๐ ปี
ที ่ผ่านมา (พ.ศ.  ๒๕๔๘-๒๕๕๗)  มีแนวโน้มเสื ่อมโทรมลง  โดยแหล่งน้ำที่อยู ่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง 
ส่วนแหล่งน้ำท่ีอยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  สาเหตุสำคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ย
ตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์ และการระบายน้ำเสียจากชุมชน ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน มี
จำนวนไม่เพียงพอต่อการบำบัดน้ำเสียที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน  โดยปัจจุบัน  
มีปริมาณน้ำเสียจากชุมชน ๑๐.๓  ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะท่ีระบบบำบัดน้าเสียรองรับน้ำเสียท่ีเกิดขึ้นได้
เพียงร้อยละ ๓๑  

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ ่มขึ ้น แต่อัตราการเติบโตลดลง 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการ
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ใช้พลังงานที ่ เพ ิ ่มขึ ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐก ิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับท ี ่  ๒  
การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ 
ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพิ่มเป็น ๒๖๕.๙  ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า  ในปี  ๒๕๔๗  โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไร 
ก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีท่ีผ่านมา ท้ังนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ท่ีมี
การดำเนินงานเพิ่มมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้
ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความสำคัญมากในการ
เพิ่มการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ  

๒.๓.๓  ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความ
รุนแรงมากข้ึน  ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย  ท้ังอุทกภัย ภัยแล้ง  วาตภัย  
และดินถล่ม  สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น  ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดำรงชีวิตของคนไทยเป็นประจำทุกปี ในมิติของจำนวนประชากรเสี่ยงภัย 
จะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจำนวนมากกว่าภัยประเภทอื่นๆ  ในขณะท่ี
น้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติท่ีส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในลำดับประเทศท่ีมีความเส่ียงต้นๆ ของโลก 

  
 

 
๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา  

   ๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล  
(๑)  ประเทศไทยจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน จาก

การประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ช้ีว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖  แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับ
ที่ต้องเร่งแก้ไข   สถานการณ์ดังกล่าว  ถือเป็นความจำเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง 
ธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน   เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทย  
หลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม 
ที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส 
(๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลาม  
สู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองท้ังระดับชาติและระดับท้องถิ่นท่ีมีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพื่อให้
ได้รับการเลือกตั้ง   มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ  มีระบบการบริหารงาน
ที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล  มีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ  หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง  ภาคธุรกิจ
บางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ   กระทำการทุจริตเพื่อให้ได้งานจากภาครัฐ  ปิดงาน 
อย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ  หลีกเลี่ยงภาษี  ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  ภาคประชาชนมีแนวโน้ม
ยอมรับการทุจริตต่างๆ  ท่ีตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและ
จริยธรรมเสียเอง  มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่ม 
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ใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายสำนักวางตัวไม่เป็นกลาง  ไม่แสดงบทบาทในการ
ต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง  รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถ
รักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้  

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔  โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้สำรวจการกำกับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื ่อง  พบว่า  บริษัทจดทะเบียนที ่มี  
ธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี   ๗๒%  ในปี ๒๕๕๗  ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕  ท่ีมีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ที ่ ๕๒%  และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔  ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗%  แสดงให้  
เห็นว่า  บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความสำคัญในการพัฒนา การกำกับดูแลกิจการท่ีดีเพื่อโอกาสในการเติบโต
อย่างยั่งยืนและสร้างความเช่ือมั่นแก่ผู้ลงทุนท้ังในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล  
   ๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอำนาจ  

(๑)  การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย    พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น   
๓  ส่วนได้แก่  บริหารราชการส่วนกลาง  บริหารราชการส่วนภูมิภาค  และบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
ท่ีใช้หลักการกระจายอำนาจ ท่ีส่วนกลางได้มอบอำนาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปดำเนินการปกครอง
ตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ  ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการกำหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการนำ 
ไปปฏิบัติ  ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการ
เกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง   ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  มีการกำหนดส่วนราชการไว้เป็น 
๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง  
    (๒) การกระจายอำนาจเกิดผลสำเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที ่ต้องแก้ไข  
การกระจายอำนาจให้แก ่ อปท. ในระยะที ่ผ ่านมาได้ดำเน ินการตามแนวทางของร ัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับท่ี ๑ และ
ฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพิ่มรายได้  
ในการดำเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาล
คิดเป็นร ้อยละ ๑๓.๓๑ เพิ ่มขึ ้นเป็นร ้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร ้อยละ ๒๘.๒๑  
ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่  อปท. ฉบับที่ ๑ จำนวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอน
ภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ จาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จำนวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑ ,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕ ,๒๙๕ คน 
ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจำอยู่ที่สถานีอนามัย จำนวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจำ ๓,๐๙๘ คน 
อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาท่ีต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอำนาจหน้าท่ีและเขตพื้นท่ีระหว่างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล หรืองค์การบริหารส่วนตำบล  ทำให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชน
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ยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ทำให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาด
แคลนรายได้ของ  อปท.  ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ  ๙.๙๐  ของรายได้
รัฐบาลในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และเพิ่มเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ท้องถิ่น
จำเป็นต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามลำดับ ส่งผลให้ อปท. 
ในพื้นท่ีท่ีมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น  เช่น  การเป็นแหล่งท่ีต้ังของอุตสาหกรรม  การค้า การบริการ  การเป็น
พื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก   การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโต
ของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจำกัด  
   ๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

ไทยกำล ังประสบปัญหาการทุจร ิตเช ิงนโยบายและผลประโยชน์ท ับซ ้อน 
เป็นอย่างมาก  พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปช่ันในสังคมไทยเปล่ียนแปลงจากในอดีตท่ีมีรูปแบบการทุจริต
จัดซื้อจัดจ้าง รับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มาก
เท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูง
เป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ท่ีเกิดมากขึ้น
ในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีคว าม
ซับซ้อนเพิ่มขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็น
อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับ
การทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตาม
ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน  (Corruption  Perception  Index  :  CPI)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ขององค์กรเพื่อความ
โปร่งใสนานาชาติ  พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘  คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน  อยู่อันดับที่ ๘๕  จาก
การจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕  ประเทศทั่วโลก  จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี 
๒๕๕๖  ท่ีได้ ๓๕  คะแนน  อยู่อันดับ ๑๐๒  โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า   ประเทศไทยมี
คะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์  ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน 
(คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย)  

 

๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย  
๓.๑ บริบทภายใน  
๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน ภายใต้สมมติฐาน   

    (๑)  แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘  ในช่วงแผนพฒันาฯ 
ฉบับท่ี ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ 
     (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉล่ียร้อยละ ๔  

(๓) ราคาน้ำมันเฉลี ่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ  
ฉบับท่ี ๑๒ และเฉล่ีย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ.  ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๓   

(๔)  ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวรอ้ยละ ๒.๑  โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตร
หดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉล่ีย
ร้อยละ ๓.๐  
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(๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉล่ียร้อยละ ๕ และ  
(๖) กำลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ  

ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามลำดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘  ซึ่งทำให้เศรษฐกิจไทยจะ
สามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – 
๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียร้อยละ ๓.๓)   

การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวทำให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้
กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อคำนึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ  

(๑) การลดลงของกำลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น  

(๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการ
ยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ      
    (๓) จำนวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิต
เพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง   
    (๔) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ  ท่ีการปรับตัว
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย  

(๕) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพื่อการ
พัฒนาประเทศเพื่อยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจำกัดมากขึ้น   

(๖)  เกณฑ์รายได้ขั้นต่ำสำหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉล่ีย
ประมาณ ๑๐๐-๒๐๐  ดอลลาร์  สรอ.  ต่อคนต่อปีตามการเพิ่มขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศ
สำคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวทำให้ประเทศไทยมีความสุ่มเส่ียงท่ีจะไม่สามารถหารายได้ท่ีเพียงพอในการท่ีจะทำให้คนไทย
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักด์ิศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก  
   ๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  

การเข้าสู ่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากร 
วัยแรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนท่ีมีศักยภาพ
แบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับ
ผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนกำลังแรงงานทำให้ต้องนำเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่งผล
กระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง  ผลิตภาพแรงงานไทย
อาจเพิ่มขึ้นช้า  ปัญหาการค้ามนุษย์  และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานท่ีจำเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหา
ต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบ
บริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการท่ีเหมาะสมกับกลุ่ม
ผู้สูงอายุท่ีเพิ่มขึ้น เป็นตัวเลขเบื้องต้น  สศช.  จะคำนวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจำลอง
เสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ำในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ท่ี ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี  
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๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ำ  
    ความเหล่ือมล้ำเป็นปัญหาสำคัญในสังคมไทยท้ังความเหล่ือมล้ำด้านรายได้  โอกาส
การเข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ นำไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาประเทศท่ีลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และ
ผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพื้นท่ีและบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรม
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มท่ีมีโอกาสและรายได้สูง ทำให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ 
ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ 
นอกจากนี้ความเหล่ือมล้ำยังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน  คนยากจนขาดโอกาส
การเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม   การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด  
   ๓.๑.๔ ความเป็นเมือง  

การเปล่ียนแปลงพื้นท่ีชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัด
ของเมืองหลวงและเมืองหลัก  อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พื้นที่นั้นๆ  จึงจำเป็นที่จะต้องมีการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐาน  การจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากร
ท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู ่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหา
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรท้องถิ่น   การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร  รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชน
และอุตสาหกรรม  ทั้งนี้  การเพิ่มขึ้นของประชากรและแรงงานในพื้นที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น  อย่างไรก็ตาม  การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อตอบสนอง
ความต้องการคนในเมืองท่ีมากขึ้น  จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด  การขนส่งมีต้นทุนต่ำลง  และการ 
ลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอื้อ
หรือทำใหจ้ำเป็นต้องมีการจัดต้ังสถาบันการศึกษาในพื้นท่ีเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ
ท่ีมีจำนวนมาก  

๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ  
    (๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการ
บริหารจัดการภาครัฐ เอื ้อต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ  ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราสำคัญๆ ท่ีจะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการ
พัฒนาอาทิ  มาตรา ๖๙  หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชนหรือองค์กรใดท่ีดำเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน  
มีหน้าท่ีต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพื่อให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบ
มาตรา ๘๒ รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐ
อย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ ำและสร้างความ 
เป็นธรรมอย่างยั่งยืน   กระจายอำนาจและจัดภารกิจ  อำนาจหน้าที่  และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจน
ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  ฯลฯ  มาตรา ๘๙  รัฐต้องดำเนินนโยบายการเงิน  การ
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คลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน 
อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพื่อสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  
    (๒)  ภาคประชาสังคมให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบัน
ทางสังคม   อาทิ มูลนิธิ  สถาบันการศึกษา  หน่วยงานวิจัยต่างๆ  นำเสนอผลการติดตาม  วิเคราะห์ สังเคราะห์  
เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล   
การทุจริตคอร์รัปช่ัน  ท้ังการคอร์รัปช่ันขนาดใหญ่และคอร์รัปช่ันภาคครัวเรือน   การบริหารจัดการภาครัฐและการ
กระจายอำนาจ   เพื่อรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอำนาจภาครัฐหันมา
พิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

๓.๒ บริบทภายนอก  
๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก  

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓  (ค.ศ.  ๒๐๐๑-
๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีข้ึนไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากร
รวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น  ญี่ปุ่น 
อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้าง 
สั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที ่สั ้นกว่าประเทศพัฒนาแล้ว
ค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคล่ือนย้ายแรงงาน
ต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น   นับเป็นโอกาสสำหรับ
ประเทศไทยที ่จะพัฒนาด้านธ ุรก ิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที ่ยว ที ่พ ักอาศัย  
การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมท้ังเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปทำงานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  
   ๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว  
    การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
รูปแบบการผลิตและการค้าที ่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิต  การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าท่ีมีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การ
ใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information  Technology  กับ  Operational  Technology  หรือที่เรียกว่า  
Internet  of  Things  (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เช่ือมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ 
ตู้เย็น โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ ่งขึ้น   
โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา 
และนวัตกรรม   จะทำให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง  
   ๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น  
    (๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
และเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของ 
ประเทศไทย  ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับเรื่อง
ความโปร่งใสและส่ิงแวดล้อมมากขึ้น  
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    (๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะนำมาซึ่ง
โอกาสท่ีสำคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย  ได้แก่ ๑) การลดข้อจำกัด
ในด้านอุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานสำหรับการพัฒนาภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับ
การผลิตท่ีสูงขึ้นท้ังการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านและ  ๓)  โอกาสในการใช้ความ
ได้เปรียบด้านสถานที่ตั ้งและด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลาง
ทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค  
    (๓)  การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  จะมีการนำประเด็นด้านมาตรฐาน
ของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม 
ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจาก
กระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน   แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม   
แรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ   ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการ
ผลิตสินค้าเกษตร   สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น  รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐ 
ที่ยังไม่ทั่วถึง  ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ำปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็น
อุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง  (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีต่อเนื่องและยั่งยืน  
    (๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี ่ยงที ่จะผันผวนตลอดช่วง 
แผนฯ  ๑๒ เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ 
และแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ   และ ๒)  ปัญหาการส่ังสม
หนี้สาธารณะในประเทศสำคัญๆ  ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้าง
ผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสำคัญๆ ของโลก 
ไม่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม   
    (๕)  ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก   ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร   
การขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์  ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง  ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ  และความ
เช่ือในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ  
   ๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
    (๑)  การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate  Change)  จะส่งผลกระทบซ้ำเติมต่อ 
สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลก
เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน   เกิดฝนขาดช่วง  และมีฤดูกาลเปล่ียนไป  ส่งผลกระทบต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรค
ระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีท่ีเกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเส่ียงต่อการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝ่ัง พื้นท่ีชุ่มน้ำ เกิดการกัดเซาะชายฝ่ัง 
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และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้าน
อาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน  
    (๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้ม
เกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ท้ังอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาค
การผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการดำรงชีวิตของ
ประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและ
เป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการ
แข่งขันทางการค้า  
   ๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)   
    ประเด็นสำคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง  ค.ศ.  ๒๐๑๕  คือ  การจัดทำเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั ่งยืนในกรอบสหประชาชาติ  (Sustainable  Development  Goals–SDGs)  ในช่วงเวลา ๑๕  ปี  
โดยสหประชาชาติให้การร ับรองแล้วเม ื ่อว ันที ่  ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วย เป้าประสงค์ (Goal)  
จำนวน ๑๗ ข้อ และเป้าหมาย (Target) จำนวน ๑๖๙ ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศ
ในอนาคต   ท่ีต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป  ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี  มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกัน
ทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบ
ยั่งยืน   เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ   มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน   ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความ
ยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน  
 

๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย  
  ๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้การกำหนด 
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ และกรอบหลักการ
ของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
อย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล  ยั่งยืน  โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๒  ต้อง
ให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การเปล่ียนผ่านประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง
ไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ  
  ๔.๒ การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning)  เป็นการ
กำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดทำขึ้นประเทศไทยเป็น
ประเทศรายได้สูงท่ีมีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม   เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่
ความเป็นชาติการค้าและบริการ  (Trading  and  Service  Nation)  เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และ
เกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  
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๔.๓ เป้าหมาย  
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕.๐  
(๒)  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว  (GDP Per  Capita)  และรายได้ประชาชาติ

ต่อหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพิ่มขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ 
บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์ สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี  

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าเฉล่ียร้อยละ ๒.๕ ต่อปี  
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุน

ภาครัฐไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐.๐  และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ  ๗.๕  ในขณะท่ี
ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉล่ียไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี)  

๔.๓.๒  การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ  

   (๑)  ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม   (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ  
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคน  

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น  
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างท่ัวถึง  

๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(๑)  รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร  สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  
(๒) ขับเคล่ือนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  
(๓) เพิ่มขดีความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(๔) เพ ิ ่ มประส ิทธ ิภาพและเสร ิ มสร ้ างธรรมาภ ิบาลในการบร ิหารจ ั ดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
(๕) มีการบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ำ  

   ๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
(๑) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม  
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปช่ัน  
(๓) มีการกระจายอำนาจท่ีเหมาะสม  
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๕. แนวทางการพัฒนา  
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  

๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา  
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ท้ัง

ด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมท้ัง
สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงท้ังเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน  
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากำลังคนและแรงงานให้มี

ทักษะ ความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน 
โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานท้ังระบบมีการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อ
สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้  สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้าย
ระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพื้นท่ีการผลิต  เพื่อให้แรงงานสามารถเคล่ือนย้ายไปสู่สาขาการผลิตท่ีมีผลิตภาพ
การผลิตสูงสุด   และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานท่ีเช่ือมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย  

๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล  
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและดำเนิน

ธุรกิจ ท่ามกลางการดำเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพิ่มสัดส่วนความเป็น
เจ้าของของคนไทย และสนับสนุนให้มีการขยายตลาดท่ีมีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดท่ีเป็นของตนเองมาก
ขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรม
ดิจิตอล  

๕.๑.๔  การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่ง  เพื่อเชื่อมโยงพื้นท่ีเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็น
โครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ   พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง  ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ   พัฒนาท่าเรือท่ีมีศักยภาพให้เป็น
ท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมท้ังพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น  อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วน
อากาศยาน  และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการ
ผลิตในภูมิภาคอาเซียน  

๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต  
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  โดยการปรับเปล่ียนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐม

เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล   สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบ
กับประเทศเพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับท่ี
จำเป็นสำหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน   จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นท่ี
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และความต้องการของตลาดต้ังแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำท้ังด้านกายภาพและเศรษฐกิจ  รวมท้ังส่งเสริมการรวมกลุ่มทาง
การเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพื่อให้เกิด
การประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหล่งน้ำ  ใช้เทคโนโลยีการผลิตใน
ระดับที่เหมาะสม  ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทำ
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการ
โดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ ำ และทางอากาศ 
เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ  เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกำหนดและจัดทำกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและ
รองรับการพัฒนาการท่องเท่ียวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ  รวมท้ังส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นท่ีใน 
ลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว  โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทาง
กายภาพ  วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเท่ียว  ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเช่ือมโยงด้านการ
ท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกัน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอด
เทคโนโลยี   เช่ือมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมท่ีเป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย
ให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการท้ังในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ท่ีสนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น  โลจิสติกส์  และพลังงาน  รวมท้ังปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ  
เช่น  ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ  เป็นต้น  ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
มาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต  การตลาด  การบริหารจัดการการเงิน  และโลจิสติกส์  เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล   
ในการอำนวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้าง
เศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้  มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์  การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยี 
ขั้นสูงและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม   การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน  การลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนาเชิงพาณิชย์  การจัดต้ังสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ  บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมท้ังการให้ความสำคัญ
เรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพื่อสังคม  

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน   วัยเรียน  วัยรุ่นให้มี
ทักษะการเรียนรู้  ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม   วัยแรงงานให้มีการ
พัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ   วัยผู้สูงอายุให้มีการทำงานท่ีเหมาะสม
ตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการดำรงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อป้องกันหรือชะลอ
ความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ท่ีจะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ  

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย  
(๑)  ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา  โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษา

ใหม่เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)   
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(๒)  ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา  เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา   

(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้
คนดีคนเก่ง รวมท้ังระบบการประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ   
    (๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะกำลังคนทั้งระบบ
การศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาส่ือเพื่อการเรียนรู้  ปรับหลักสูตรและผลิต
กำลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและส่ือ
เพื่อการเรียนรู้  

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง การแพทย์
เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหาร
จัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความยั่งยืนในระยะยาว  โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพใน
การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน  พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลาง
บริการสุขภาพ  (Medical  Service  Hub)  ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ  (Wellness  Hub)  ศูนย์กลางยา
และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  (Product  Hub)  และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย  (Academic  Hub)  เพื่อ
น้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความสำคัญกับมิติ
สุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ  (Health  in  All  Policies)  เพื่อให้การขับเคลื ่อนนโยบายของทุกภาคส่วน
ตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะท่ีมีต่อสุขภาพของประชาชน 

  
๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย  โดยการ

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจำเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย   และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
รูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังพัฒนาชุมชนท่ีมีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพื่อ
ขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงอายุ  

๕.๓ การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  
๕.๓.๑  การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ   มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพ

แรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน   ปรับ
โครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง   เร่งผลักดันให้การใช้ระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  นอกจากนี้  เพิ่มผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย  โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับ
พื้นท่ี สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุน ด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัย
การผลิต  
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๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจก โดย  

(๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย 
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขัน้พื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม  

(๒) สนับสนุนการจัดหาท่ีอยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค 
กำหนดเป็นนโยบายท่ีอยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการท่ีอยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดย
ดำเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน 

(๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื ้นฐานที ่จำเป็นและเหมาะสมตามกลุ ่มเป้าหมาย 
(Customized Welfare) ท่ีคำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่าย
ร่วมกัน (Cost Sharing)  

๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิร ูปที่ดินเพื ่อการเกษตร 
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินทำกินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทำกินในที่ดินปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพื้นท่ีเป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากร
น้ำ พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน  และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม  
รวมท้ังปรับโครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีส่ิงแวดล้อม เป็นต้น  
   ๕.๓.๔  การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค  การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน  และการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน   
รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ า  เช่น  กฎหมายป่าชุมชน กฎหมายภาษี
มรดก  กฎหมายท่ีดิน เป็นต้น  

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง  
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง   เตรียมความ

พร้อมรองรับความเป็นเมือง  ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค   สาธารณูปการ  ระบบ
คมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน  มีคุณภาพ  
และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับ
การพัฒนา  

๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน  ส่งเสริมและเร่งรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้าน
การค้า การลงทุน และการบริการ  โดยคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  (Green  Logistics)  สนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอำนวยความ
สะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง  
   ๕.๔.๓  การส่งเสริมการลงทุน  การค้าชายแดน  และการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ   ให ้
ความสำคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทย
และประเทศเพื่อนบ้าน  รวมท้ังส่งเสริมการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ีชายแดนโดยให้ความสำคัญกับ
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการ
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ให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับ
ประเทศในภูมิภาคมากขึ้น  

๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  ๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดย

คำนึงถึงขีดจำกัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิกำลังของทุกภาคส่วนนำระบบ
สารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ  บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม  เพิ่มพื้นที่ป่าไม้โดย
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว  อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้าง
รายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดทำฐานข้อมูลที่ดินเพื่อการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินใน อัตราก้าวหน้า กำหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และ
กำหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ำ จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่ เช่น 
คณะกรรมการลุ่มน้ำ และองค์กรผู้นำ คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่าง
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเท่ียว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยกำหนดปริมาณท่ี
เหมาะสมในการนำแร่มาใช้ประโยชน์ คำนึงถึงความจำเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุม
ผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ท่ีก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน  
   ๕.๕.๒  การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุท่ีใช้แล้วที่
มีประสิทธิภาพ ขับเคล่ือนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียม
เพื่อส่ิงแวดล้อม การศึกษาเพื่อส่ิงแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น  
   ๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้
สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (Green  Supply  Chain/Green  
Value  Chain)  ส่งเสริมการทำการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมท้ังส่งเสริมภาคบริการท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อย 
เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ  
   ๕.๕.๔  การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม   ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษท้ัง
ทางอากาศ ขยะ น้ำเสีย และของเสียอันตราย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดีให้กับ
ประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลำดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อน ากลับมา
ใช้ใหม่ให้มากท่ีสุด 
   เร่งกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานท่ีกำจัดในพื้นท่ีวิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายท่ีเหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการท่ียั่งยืน 
โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย  
   ๕.๕.๕  การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ   ผลักดันการจัดทำแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและ
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อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน   การเคลื่อนย้ายแรงงาน  การบริหารจัดการพลังงานและ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  

๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน   ส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย  ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ให้ความสำคัญกับการป่องกันน้ำท่วม  วางแผนป้องกัน
เมืองและพื้นที่ชายฝั่ง  พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   (Climate  
Resilience  City)  การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้าง
แนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดทำแผนธุรกิจต่อเนื่อง  รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มี
ประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงในอนาคต  
  ๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
   ๕.๖.๑  การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ  โดยให้มีช่องทางให้ทุก
ภาคส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ 
จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู ้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมู ล
ความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที ่ ไม่ด ำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริต 
คอร์รัปชันและคดีท่ีประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ  
   ๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อน
ภารกิจภาครัฐ ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  เพื่อให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มี
ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง  

๕.๖.๓  การสร้างรูปแบบการพัฒนา  อปท.  ให้เหมาะสม  สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม รวมท้ังเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเช่ือมโยงภาคส่วนต่างๆ  
ในระดับพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   ๕.๖.๔  การสร้างระบบตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  สร้างผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนมาก และเป็น
โครงการท่ีมีผลกระทบในวงกว้าง  
 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
1.3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   บทบาทภาคอีสาน  
(1) เป็นฐานผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนของ ประเทศ เพื่อสร้างความ

มั่นคงด้านอาหารและรายได้เกษตรกร  



แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลตำบลบัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา  หน้า 87 
 

(2) เป็นฐานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและเอธานอลของประเทศ เพื่อรักษาฐาน
รายได้เดิมและสร้างฐานใหม่ให้กับภาค 

(3) เป็นประตูการค้า การท่องเท่ียวเช่ือมโยงกับอินโดจีน โอกาสใหม่ของภาคอิสาน  
(4) เป็นแหล่งท่องเที ่ยวและศึกษาทางโบราณคดี ยุคก่อน  ประวัติศาสตร์และ 

อารยธรรมขอม เนื่องจากเป็นเอกลักษณ์และมีเฉพาะอิสาน 
 

เป้าประสงค์ของการพัฒนา  
(1) เศรษฐกิจเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน สร้างความมั่นคงด้านอาหาร  และ

พลังงาน สร้างงานและความมั่นคงด้านรายได้ให้กับประชาชน และลดการเคล่ือนย้ายแรงงาน  
(2) คุณภาพชีวิตประชาชนสูงขึ้น ความเหลื่อมล้ำทางสังคมลดลง แรงงานมีทักษะ

ฝีมือและมีผลิตภาพการผลิตสูงขึ้น เข้าสู่สังคม ฐานความรู้ มีคุณภาพและคุณธรรม และมีความเป็นธรรม 
(3) สร้างความเข็มแข็งของชุมชน รักษาฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีท่ีดี งามและความ

มั่นคงของอาชีพเกษตรกรให้เป็นภูมิคุ้มกันของภาค  
(4) ทรัพยากรฯและส่ิงแวดล้อมได้รับการฟื้นฟูท้ังในเชิงปริมาณและ คุณภาพ รักษา

ความหลากหลายทางชีวภาพ ปราศจากมลพิษ และ มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
ยุทธศาสตร์   
(1) เพิ่มศักยภาพฐานการผลิตให้แข็งแกร่ง มีความสมดุลและมีความสามารถในการแข่งขัน  
(2) พัฒนาคนให้มีคุณภาพภายใต้แนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(3) สร้างความเป็นธรรมในสังคมและความเข็มแข็งของชุมชน  
(4) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด (Vision) 
  “ประตูอีสานสู่สากล  (Northeast gateway to Global communities)” 
 เป้าประสงค์ของกลุ่มจังหวัด (Goals) 

             “ สังคมเข้มแข็ง  ประชาชนมั่งค่ัง ” 
         ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด (Strategic Issues) 

(1) การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออก (ข้าวหอมมะลิ) 
(2) การพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตร   
(3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหม และอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
(4) การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ 
(5) การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ของกลุ่มจังหวัด (Strategies) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ 

การยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์แบบบูรณาการและยั่งยืน 
(1) ส่งเสริมการลงทุนโดยเน้นวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) 
(2) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
(3) ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ 
(4) ผลักดันอุตสาหกรรมประกอบตัวถังรถยนต์โดยสารและรถบรรทุก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าเกษตร 
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(1) เพิ่มความเข้มแข็งและเช่ือมเครือข่ายสถาบันเกษตรกรเพื่อการแปร
รูปและการตลาด 

(2) การเพิ่มศักยภาพในการผลิต แปรรูปและการส่งออก 
(3) การรักษาส่ิงแวดล้อม 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม 
(1)  การตลาดนำการผลิต 
(2)  การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหม 
(3)  การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน 
การพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
(1) การส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
(2) การปรับปรุงกระบวนการเรียนรู ้
(3) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาการท่องเท่ียว 
(1) การเพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียว 
(2) การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรม 
(3) การเพิ่มศักยภาพสินค้าและบริการ 
(4) การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอำนวยความสะดวก 
(5) การพัฒนาผู้มีส่วนร่วมในการท่องเท่ียว 

1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 
ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
(1) เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม การเกษตร การท่องเที่ยว Logistics และพลังงาน

สะอาดในภูมิภาค 
(2) เป็นศูนย์กลางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ 

ตามมาตรฐานสากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
(3) เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
(4) เป็นศูนย์กลางในการป้องกันภัยคุกคาม และเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อปกป้อง 

สถาบันหลักของชาติ 
(5) เป็นท่ีต้ังของส่วนราชการท่ีมีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 

 
วิสัยทัศน์ จังหวัดนครราชสีมา ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
“โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรมใหม่ เกษตร อุตสาหกรรม ปลอดภัย” 

เป้าประสงค์รวม 
   (1) เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา 
   (2) เพื่อพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
   (3) เพื่อเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และลดมลพิษด้านส่ิงแวดล้อม 
   (4) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม และ
ปกป้องสถาบันหลักของชาติ 
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   (5) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   (1) การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
   (2) ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
   (3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
   (4) การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
   (5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขัน
เศรษฐกิจ 

1. เพ่ือขยายอัตราการ
เจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน  ใน
จังหวัด (%) 

1. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิม
รายได้ลดรายจ่าย ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  (%)       

2. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้า 
และบริการภาคการเกษตรต้นทาง 
กลางทาง และปลายทาง 

  3. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้าและ
บริการภาคนอกการเกษตรต้นทาง 
กลางทาง และปลายทาง 

  4. สนับสนุนการผลิตและสร้าง
ผลงานนวัตกรรมการเกษตร 
อุตสาหกรรมและอาหารปลอดภัย ที่
สอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัด 

  5. ส่งเสริมการนำนวัตกรรม
การเกษตร อุตสาหกรรม และ
อาหารปลอดภัย (Food Valley) 
มาใช้เพ่ิมศักยภาพในการผลิต 

  6. สนับสนุนการสร้างรายได้จาก
การท่องเท่ียวและกีฬา 

    3. จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพในพ้ืนที่  (ครัวเรือน) 

7. สนับสนุนการสร้างอาชีพ ใน
ครัวเรือนในชุมชนต่าง ๆ โดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  2. เพ่ือสร้าง
เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ 

4. อัตราการว่างงาน (%) 8. สร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือ
ให้กับผู้ว่างงาน 

  5. อัตราส่วนหน้ีเฉลี่ยต่อรายได้
เฉลี่ยของครัวเรือน (เท่า) 

9. ส่งเสริมความเป็นอยู่ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
6. อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อ
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน (%) 

10. อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อ
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน (%) 
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ยุทธศาสตร์ที ่
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

  
3. เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

7. ผลิตภาพแรงงาน  
(บาท/คน) 

11. เพ่ิมทักษะความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญของแรงงาน    เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าผลผลิตของสินค้าและ
บริการ 

  

 

8. จำนวนผู้ประกอบการด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 
(ราย) 

12. สนับสนุนการพัฒนา
ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม 
(Innovative Entrepreneurship 
Development)และผู้ประกอบการ
ใหม่ทางธุรกิจเทคโนโลยี (Tech 
Startup) ของจังหวัด 

  

  

  13. ส่งเสริมการให้ความรู้ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิส ติกส์กับ
หน่วยงานภาครัฐ    ภาคธุรกิจและ
เอกชน 

  

  

  14. เพ่ิมทักษะความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญของแรงงานด้านการ
ท่องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและ
บริการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2
ยกระดับสังคม ให้เป็น
เมืองน่าอยู่ 

1. เพ่ือลดความยากจน
และความเหลื่อมล้ำ 

1. ร้อยละของประชากร ที่อยู่ใต้เส้น
ความยากจน (%) 

1. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อเพ่ิมรายได้
ลดรายจ่าย 

 

 

2. สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ 
(Gini Coefficient) 

2. ส่งเสริมการกระจายรายได้อย่าง
ทั่วถึง และได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก
จากโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ 
รวมทั้งระบบป้องกันภัยที่เอ้ือต่อการ
กระจายเศรษฐกิจ 

  2. เพ่ือพัฒนา โครงข่าย
ความคุ้มครองทางสังคม 

3. ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคม
ต่อกำลังแรงงาน (%)     

3. ส่งเสริมการเขา้ถึงระบบสังคมและ
ประกันสังคมของแรงงานในจังหวัด 

  

 

4. ร้อยละความครอบคลุมของบัตร
ประกันสุขภาพของประชาชน (%) 

4. ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะสุข
ที่มีคุณภาพและสามารถบริการได้อย่าง
ครอบคลุม 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

  
2. เพ่ือใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

7. สัดส่วนปริมาณการใช้น้ำมัน
เชื้อเพลิงเพื่อยานพาหนะต่อประชากร 
(ลิตร/คน) 

9. รณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้
ยานพาหนะส่วนตัว โดยเปลี่ยนมาใช้
รถสาธารณะแทน 

  
  

8. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภา
ครัวเรือนต่อประชากร (ล้าน 
กิโลวัตต์/คน/ปี) 

10. รณรงค์ให้ประชาชนประหยัด
พลังงานไฟฟ้า 

  
  

9. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าในภาค
ที่ไม่ใช่ครวัเรือนต่อ GPP (กิโลวัตต์-
ชั่วโมง/ล้านบาท) 

11. รณรงค์ให้ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

  

  

10. สัดส่วนปริมาณการใช้น้ำมัน
เชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม ต่อ GPP 
ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/ 
ล้านบาท)  

12. รณรงค์ให้ผู้ประกอบการ 
ลดชั่วโมงการผลิตลงในบางช่วงเวลา 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 4  
การเสริมสร้างความ
มั่นคงทุกมิติ เพ่ือ
ปกป้องสถาบันหลัก
ของชาติ และ ความ  
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

1. เสริมสร้างความ
มั่นคงเพื่อปกป้อง
สถาบันหลักของชาติ 

1.จำนวนตำบลที่เขา้ร่วมกิจกรรม
เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจถึง
ความสำคญัของสถาบันหลักของชาติ 
(ตำบล) 

1. สร้างความรูค้วามเขา้ใจถึง
ความสำคญัของสถาบันหลักของชาติ
ให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบ 

 

 

 
2.ส่งเสริม พัฒนาอาชีพตามแนวทาง
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำร ิ

 

 

 
3.ส่งเสริมการเรียนรู้หลักการ         
ทรงงานและแนวพระราชดำร ิ

 
2. เป็นศูนย์บริหาร
จัดการเครือข่ายการ
ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาด้านความมั่นคง
ทุกมิติ  

2. จำนวนตำบลที่เขา้ร่วมโครงการ/
กิจกรรมเครือข่ายการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาทุกมิติ (ตำบล) 

4. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

 

 

 
5. การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย ์
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ยุทธศาสตร์ที ่
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

   

6. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
บุกรุกทำลายทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

7. การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
ก่อการร้ายและอาชญากรรมข้าม
ชาติ 

    3. จำนวนตำบลที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมเครือข่ายการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาทุกมิติ 
(ตำบล) (ต่อ) 

8.การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
คุกคามรูปแบบใหม ่

    9. การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
พิบัติ 

    10. การป้องกันและรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในจังหวัด 

    11. ส่งเสริมและสร้างเครือข่าย  

      12. ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย 

  3. เสริมสร้างความ
ปรองดอง และความ
สมานฉันท์ในชาติ 

4.สร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง (ตำบล) 12. ส่งเสริมการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ ของประชาชน 
หรือนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัด 

  5.สร้างการมีส่วนร่วม  (ตำบล) 13. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 

1. ร้อยละของสถานพยาบาลที่ได้รับ
การรับรองคุณภาพ HA (%) 

1. เพ่ิมขีดความสามารถการให้บริการ
ภาครัฐ 

2. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
น้ำประปา (%) 

  

3. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
ไฟฟ้า (%) 

  

4. ร้อยละของประชากรที่เขา้ถึง
อินเตอร์เน็ต (%) 
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ยุทธศาสตร์ที ่
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

    5. จำนวนครั้งที่ให้บริการภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เชิงรุก 
(ครั้ง) 

  

    6. ร้อยละความสำเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ (%) 

  

    7. ร้อยละของภาษีท้องถ่ินที่
จัดเก็บรายได้ ไม่รวมเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ (%) 

2. เพ่ิมขีดความการจัดเก็บรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  2. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การพัฒนาองค์กร 

8. ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อประสิทธิภาพการ
พัฒนาองค์กร (%) 

3. การพัฒนาบุคลากร 

  4 การปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

  5. การปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร 

  6. การสร้างความโปรง่ใสในองค์กร 

รวม 5 ยุทธศาสตร ์
รวม 5 เป้าประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์ 
รวม 46 ตัวชี้วัด รวม 61 กลยุทธ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป 
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วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์รวม ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ 

วิสัยทัศน์ : 
โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรมใหม่ เกษตร อุตสาหกรรม ปลอดภัย

  

เป้าประสงค์
รวม

1) เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจของ
จังหวัด
นครราชสีมา

2) เพื่อพัฒนา
สังคมให้เป็นเมือง
น่าอยู่

3) เพื่อเพิ่มพูนความ
อุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และลดมลพิษด้าน
ส่ิงแวดล้อม

4) เพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคง ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยคุกคาม และ
ปกป้องสถาบันหลักของชาต ิ

5) เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีสมรรถนะสูง
อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

1) การพัฒนา
และเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขัน
เศรษฐกิจ

2) ยกระดับสังคม 
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

3) บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ให้มีความสมบูรณ์
อย่างย่ังยืน

4) การเสริมสร้างความ
มั่นคงทุกมิติ เพื่อปกป้อง
สถาบันหลักของชาติ และ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

5) การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

3 เป้าประสงค์ 4 เป้าประสงค์ 3 เป้าประสงค์ 3 เป้าประสงค์ 2 เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
8 ตัวชี้วัด 15 ตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด 8 ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ 14 กลยุทธ์ 16 กลยุทธ์ 12 กลยุทธ์ 13 กลยุทธ์ 6 กลยุทธ์

 
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 

1) วิสัยทัศน์ 
 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา เป็นองค์กรหลักในการจัดบริการ

สาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน” 
2) พันธกิจ 

ปฏิบัติภารกิจอำนาจหน้าที ่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริ หารส่วนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และ  
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามกฎหมายอื่นที่เกี ่ยว ข้อง อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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3) เป้าหมายการพัฒนา 
1. ประชาชนมีแหล่งน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร 
2. ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการ

เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
3. ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพ ด้านการเกษตร 
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
5. ประชาชนเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
6. ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน ปลอดภัยใช้งานได้ดี 
7. ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม 
8. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและนันทนการอย่างเหมาะสม 
9. ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว 
10. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีธรรมาภิบาลดีขึ้น 
11. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
12. ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1.  ย ุทธศาสตร ์ การสานต อ 
แนวทางพระราชดําริ 

   1.1ประสานและบริหารการจัดการน้ำ ตาม 
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
เม ื ่ อป  2538 เพ ื ่ อแก ไขและป องก ันป ญหา
อุทกภัยอยางเปนระบบ 
   1.2 พ ัฒน า ข ุ ด ล อกค ู คล อ งแล ะ จ ั ด ส ร า ง 
แหลงน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื ่อการเกษตร เพื่อ
การอุปโภคและบริโภค รวมทั ้งวางโครงการเพื่อ 
แกไขปญหาน้ำทวมและน้ำแลง     
   1.3 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2.ยุทธศาสตร์ดานการพ ัฒนา
การศึกษา 

   2.1 สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาใหเปน 
ไปตามมาตรฐานการศึกษา  
   2.2 พัฒนาและเตรียมบุคลากรดานการศึกษา 
ครู  นักเรียนใหเปนผูมีคุณภาพ มีทักษะและ
ศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคม
อาเซียน 
   2.3 สนับสนุนใหมีการนําระบบเทคโนโลยี
สารสน เทศมาใช เป น เคร ื ่ อ งม ื อประกอบ 
การศึกษา เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชน
ท่ัวไป 

องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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   2.4 ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อม
และตระหน ักถ ึงความสำค ัญของการเ ข ้ า สู่
ประชาคมอาเซียนในทุกด้าน 
   2.5 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

3.ยุทธศาสตร์ดานการ
พัฒนาการเกษตร 

3.1 พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ ์พืช 
ที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม 
เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูง โดยขอความ
ร่วมมือและให้ความร ่วมมือกับหน่วยงานท้ัง
ภาครัฐและเอกชน 
3.2 ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร ปร ับปร ุงผลผลิตให้ม ีค ุณภาพ มี
มาตรฐานสากลโดยการร ่วมมือและให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
3.3 สงเสร ิมการพัฒนาเคร ือข ่ายผู ้นำด ้าน
การเกษตร อาสาสมัครการเกษตร 
3.4 ส่งเสริม สนับสนุนการถนอมและแปรรูป
สินค้าทางการเกษตร และเพิ่มช่องทางตลาด 
3.5 สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือก ตาม
นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
3.6 ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยง
สัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภค เพื่อจำหน่ายและ
เพื่อการอนุรักษ์ 

องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 
 
 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

4. ยุทธศาสตร์ดานการพัฒนา
สังคม 

4.1 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน 
คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง 
4.2 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
4.3 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิต
ของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ประชาชนและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน 
4.4 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตาม
ความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น 
4.5 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิต
และการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 

องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลตำบลบัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา  หน้า 98 
 

4.6 ดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการ
ประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรคและ
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
4.7 ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ท่ีเป็น
แบบอย่างท่ีดีและสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม 
สร้างช่ือเสียงให้กับจังหวัดนครราชสีมา 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

5.1 พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน (อสม.) 
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาล
ประชาชนในทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
และหน่วยงานหรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 
5.3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนใน
ทุกระดับให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้
การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกัน
โรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การร ับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์และเข้ารับการตรวจสุขภาพ
หรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอน
และวิธีการทางการแพทย์ 

องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

6. ย ุทธศาสตร์ด านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื ้นฐานให้สอดคล้องกับความ
จำเป็นและความต้องการของประชาชน 
6.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่าง
ท่ัวถึง 
6.3 ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ
และองค ์กรปกครองส ่วนท้องถ ิ ่นอ ื ่นๆ เพื่อ
สนับสนุนเครื ่องมือ เครื ่องจักรกล ตลอดจน
ผู ้ปฏิบ ัต ิงานที ่ม ีความชำนาญในการพ ัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
6.4 ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริม

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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ให ้ ป ร ะชาชน เข ้ า ใ จ ในการ ใช ้ และ รั กษา
สาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 
6.5 ดำเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัด
นครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร ความ
ปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการให้การ
บริการแก่ประชาชน 
 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ท ่องเท ี ่ยว ศาสนา-ว ัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา 

7.1 พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
โคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่
กิจกรรมการท่องเท่ียว 
7.2 พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้าง
แหล่งท่องเที ่ยวใหม่ รวมทั ้งกิจกรรมด้านการ
ท่องเที ่ยว และสิ ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ 
กระต ุ ้นเศรษฐก ิจและสร ้างรายได ้จากการ
ท่องเท่ียวของจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น 
7.3 สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของ
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวและสร้างเครือข่าย 
พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยการจับคู่
ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้า
ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 
7.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา และ
จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ รวมถึงการสร้าง
ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

8. ยุทธศาสตร์ดานการบร ิหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

8.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับ
การปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ  
8.2 นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน
ภายในองค์กร 
8.3 สน ับสน ุนบ ุคลากรในสังก ัด ให ้ ได ้รับ
การศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อ
ยกระด ับประส ิทธ ิภาพ การทำงานให ้ เกิด
ประสิทธิผลในการบริการประชาชนและในการ
ส่ือสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน 
8.4 บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาท้องถิ่น สร้าง

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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ประ โยชน ์ ส ู ง ส ุ ดแก ่ประชาชนในจ ั ง หวั ด
นครราชสีมา 
8.5 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมใน
การกำหนดนโยบายและความต ้องการของ
ประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
8.6 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 

9. ย ุทธศาสตร ์ด านการร ักษา
ความปลอดภ ั ย ในช ี ว ิ ต แ ล ะ
ทรัพย์สิน 

9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือน
ภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ 
9.2 ส่งเสร ิม สนับสนุนและร ่วมมือกับส่วน
ราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กร 
ที ่เกี ่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
9.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้อง
วงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที ่สำคัญ โดย
สร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 
9.4 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดต้ังและอบรมฟื้นฟู
ตำรวจบ้าน และอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) และดูแลร ักษาความปลอดภัยและ
การจราจร 
 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

10. ยุทธศาสตร์ดานการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

10.1 พ ัฒนาฟ ื ้นฟ ูและอน ุร ักษ ์ธรรมชา ติ  
สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลอง และป่าไม้
ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
10.2 รณรงค์สร้างสำนึก เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถิ่นทุกระดับ 
10.3 จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะ
มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
 

องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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11. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบัลลังก์ 
11.1 วิสัยทัศน์ 

“เป็นศูนย์กลางบูรณาการ การบริหารจัดการท่ีดีภายใต้หลักธรรมมาภิบาล  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน” 

11.2 ยุทธศาสตร์ 
1) ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
2) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา                             
3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
5) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
6) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
7) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
8) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
9) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
10)  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

11.3 เป้าประสงค ์
1) ประชาชนมีแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2) ประชาชนก้าวข้ามพ้นความยากจนบนพื้นฐานทางสังคมท่ีพอเพียง สมดุล เข้มแข็งของ

ชุมชน 
3) ประชาชนเข้าถึงระบบการศึกษาท่ีมีมาตรฐานอย่างท่ัวถึง 
4) ประชาชนมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
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ยุทธศาสตร์ที ่ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การสานต่อแนวทาง
พระราชดำร ิ
 

1. ประชาชนมีแหล่งเรียนรู้
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.ประชาชนได้รับความรู้
และประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (คน) 

1.สร้างแหล่งเรียนรู้ตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.เพิ ่มปริมาณการกักเก็บ
น้ำ 

2. ปริมาณความจุที่เพิ่มข้ึน
ของแหล ่งน ้ำ  (ล ูกบาศก์
เมตร) 

2.ขุดลอกแหล่งน้ำเ ดิม 
และสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ
เพ่ิมเติม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาการศึกษา                             
 

1.เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน 

1. ร้อยละของจำนวนเด็กที่
มีพัฒนาการสมวัย 

1.จัดส่งบุคลากรทางการ
ศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาการเกษตร 

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการทำ
เกษตรทางเลือก เพิ่มคุณภาพ
และประสิทธิภาพของนโยบาย
เศรษฐกิจพอเพียง โดยความ
ร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 

1.จำนวนครัวเรือนที่ได้รับ
การส่งเสริมอาชีพในพ้ืนที่  
(ครัวเรือน) 

1. สร้างแหล่งเรียนรู้การ
ประกอบอาชีพ 2. สร้าง
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกจิ
พอเพียงเพ่ือเป็นต้นแบบ
ในการประกอบอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาสังคม 

1.  เพ ื ่ อส ่ ง เสร ิ มความ
เข้มแข็งของชุมชน 
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
บทบาทของสตร ี  เ ด็ ก 
เยาวชน ผ ู ้ ส ู งอาย ุ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

1.จำนวนหม ู ่บ ้ านที ่ เป็น
ต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง 
2.จำนวน เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ท่ี
ได้รับการส่งเสริมพัฒนา 

1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ชุมชนเข้มแข็ง 
2 .ก ิ จ ก ร รม โ ร ง เ ร ี ยน
ผู้สูงอายุ 
3.จ ัดต ั ้ งสภาเด ็กและ
เยาวชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ก า ร พ ั ฒ น า
สาธารณสุข 
 

1.เพ่ือส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยของประชาชนใน
ทุกระดับให้มีสุขภาพ
แข็งแรง 

1. อัตราการเจ็บป่วยของ
ประชาชนลดลง 

1.กิจกรรมรณรงค์
ป้องกันโรค 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.เพ่ือปรับปรุงและแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนใน
การคมนาคม 

1.จำนวนสายทางท ี ่ ไ ด้
ดำเนินการ (โครงการ) 

1.ก ่อสร ้าง/ปร ับปรุ ง
เส้นทางคมนาคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาการ
ท่องเท่ียว ศาสนา- 
วัฒนธรรมประเพณี
และกีฬา 
 

1. เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
กิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
2.เพ่ือสร้างแหล่งท่องเท่ียว
รวมถึงกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
การท่องเท่ียว 

1. จำนวนกิจกรรมด้าน
ศาสนา ศิลป วัฒนธรรม 
2. จำนวนเส้นทางที่
ปรับปรุงสู่แหล่งท่องเท่ียว 
(สาย) 

1.จัดกิจกรรมเพ่ือ
อนุรักษ์และสืบสาน
ศาสนา ศิลป –วัฒนธรร 
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์สอง
ข้างทางสู่แหล่งท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ที ่ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์
ยุทธศาสตร์ที่ 8  
การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดี 
 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
พัฒนาองค์กร 
 
 
2.เปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

1. ร้อยละความ 
พึงพอใจของประชาชนต่อ
ประสิทธิภาพการพัฒนา
องค์กร (%) 
2. ร้อยละของตัวแทน
ครัวเรือนที่เข้ามามีส่วนร่วม  

1.การพัฒนาบุคลากร 
2.การปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 
3. การปรับปรุง
วัฒนธรรมองค์กร 
4.การสร้างความโปรง่ใส
ในองค์กร 
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5.การจัดเวทีประชาคม
รับฟังความคิดเห็น 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 
การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

1. เตรียมความพร้อมใน
การป้องกันภัยและการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 
2. ป้องกันอุบัติเหตุจาก
การใช้ถนน 

1.จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 
 
 
2. จำนวนครั้งในการต้ังจุด
บริการ 

1. การจัดฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน  
(อปพร.) และเจ้าหน้าที่
หน่วย 
กู้ชีพกู้ภัย 
2.การจัดต้ังจุดบริการ
ช่วงเทศกาลสำคัญ 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
 

1. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำและ
ป่าไม้ให้มีความอุดม
สมบูรณ ์
 
 2.เพ่ือส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน 
 

1.ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่
สีเขียว 
2. จำนวนแหล่งน้ำท่ีได้รับ
การขุดลอก (แห่ง) 
 
 

1.การจัดกิจกรรมปลูก
ต้นไม้ 
2. การขุดลอกคูคลองที่
ต้ืนเขินหรือกำจัดวัชพืช
ในแหล่งน้ำ 

 
 

12. การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

13. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

13.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
   การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
โดยมุ่งเน้น เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
ของประเทศไทย กำลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ ่งขณะนี้อยู่ ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุม 
คณะกรรมกรรจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  
สรุปย่อได้ ดังนี้  
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๒. ความเป็นมา  
   คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ 
จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ มีอำนาจหน้าท่ีในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีเพื่อใช้ในการขับเคล่ือนการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานในระยะท่ี ๒ ของรัฐบาล (ปี๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และ
กรอบการปฏิร ูปในระยะที ่ ๓ (ปี๒๕๖๐ เป็นต้นไป)  คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติได ้แต่ง ต้ัง
คณะอนุกรรมการ ๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ และกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดทำร่าง
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีและ (๒) คณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ตามแนวทางการปฏิรูป
ประเทศเพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี  
   คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และกรอบการปฏิร ูปได้ดำเน ินการยกร ่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนด โดยได้มีการนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากกรรมการจ ัดทำย ุทธศาสตร ์ชาติ  ท ี ่มาจากหลายภาคส ่วน ได ้แก ่ภาคราชการ ภาคเอกชน  
ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณานำข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจาก
ภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้นำเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
๒๐ ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติซึ ่งขณะนี้อยู ่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงร่าง 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ  
   ในการดำเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติจะนำเสนอร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 
ก่อนที่จะนำเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการ
กำหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือน  ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงาน
ต่างๆ จะได้นำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปีมา ถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการ
ระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญ 
ฉบับใหม่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐  

๒. สาระสำคัญ  
  ๒.๑ สภาพแวดล้อม  
   ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติ  ทำให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั ้งในด้าน 
เศรษฐกิจ สังคม สิ ่งแวดล้อม  เทคโนโลยีและการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลาง 
ความเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเส่ียงและภัยคุกคามท่ีต้องบริหารจัดการด้วยความยากลำบากมากขึ้น
กระแสทุนนิยมและการเปล่ียนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทย
ซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ต้องปรับตัว และเปล่ียนไปเป็นระบบเศรษฐกิจท่ี 
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“พึ่งพาอุตสาหกรรมและการส่งออก ” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอื่นๆ ท่ีอาศัยเทคโนโลยี
สมัยใหม่มากขึ้น ตามลำดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของ กระแสโลกาภิวัฒน์และ ความก้าวหน้า 
อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตร 
กับภาคอุตสาหกรรม และระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัว
ในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบท รวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน 
และบริการทางสังคม ที่มีคุณภาพสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้
เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่ง
ส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้
วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขัน  และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น  
ในอีกด้านหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่  รวมทั้งความ
เช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทำให้เกิดภัยคุกคามและความเส่ียงด้านอื่นๆ ท่ีซับซ้อนขึ้น อาทิ การก่อ
การร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติและการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติใน  รูปแบบต่างๆ 
ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเส่ียงในการดำรงชีวิต 
ของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ  
   นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทำให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม ของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาส
ทางเศรษฐกิจขยายเพิ่มขึ ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide)  
ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่งทำ ให้ความเหลื่อมล้ำทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความ
แตกต่างมากขึ้น ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปี ข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั ้งภายในและภายนอกประเทศ 
จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต 
ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ท่ีเข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเส่ียงและทำทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการ
เคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และ  เทคโนโลยีและสินค้าและ
บริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคนำไปสู่ความเช่ือมโยงทุกระบบ ในขณะท่ีศูนย์รวมอำนาจ
ทางเศรษฐกิจโลกเคล่ือนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ป ีข้างหน้า
จะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยสำคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลก
ในช่วง ปี๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนท่ีทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ 
เพิ่มสูงขึ้นและ กลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการดำเนิน
มาตรการขยายปริมาณเงิน ขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเส่ียงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อ
เศรษฐกิจฟื้นตัวเต็มท่ี รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้น
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู ่จุดอิ ่มตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที ่จะช่วยให้
ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพิ ่มขึ ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่น  ที ่เคยเกิดขึ ้นในช่วงการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีใน  รูปแบบใหม่ๆ  
ท่ีจะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปี
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ข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – 
๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพ  
การผลิต การแข่งขันใน ตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ  
๑๐ - ๑๕ ปีข้างหน้านี้จะทำให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเส่ียงสำหรับ
อนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร ่งปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและ  
เสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล  
   ในด้านความมั่นคงของโลกก็กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญจากการปรับดุลอำนาจ
ของสหรัฐฯ เพื่อพยายามคงบทบาทผู้นำโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียท่ีเพิ่มมากขึ้น
ในเอเชียและยุโรปนั้น น่าจะมีผลทำให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙  
มีลักษณะผสมผสานกันท้ังความร่วมมือ และความขัดแย้ง โดยข้ึนอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติท้ังในระดับ
ทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบสำคัญในการกำหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ สำหรับการ
เปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขสำคัญ สำหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีเป็นอัจฉริยะจะกระทบการดำรงชีวิตของคนและทำให้เกิดธุรกิจรูปแบบ
ใหม่ รวมทั ้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้า  อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ 
ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยี สมัยใหม่ได้เงื่อนไข
การผลิตและการบริโภคที ่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที ่กดดันให้ประเทศไทยต้อง  
ปรับเปล่ียนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมี ส่วนสำคัญ และช่วยแก้ปัญหา
การลดลง ของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ำมัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้อง
ผลักดันให้มุ่งสู่การผลิต พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงทางอาหารของโลก  
   นอกจากนั้น ยังมีข้อจำกัดและความเสี่ยงสำคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศ เปล่ียนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ท้ังนี้โครงสร้างประชากรโลกท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผล
ให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเส่ียงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้
จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพิ่มข้ึน ในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเส่ียงด้านการ คลังท่ี
สำคัญ  สำหรับภาวะโลกร้อนและการเปลี ่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที ่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติ  
ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ การดำรงชีวิต การผลิต
และการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการ
พัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อกำหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ และความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือ หลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งใน
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตาม  สิทธิมนุษยชน 
จะเข้มข้นมากขึ้น  
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   สำหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีต
ถึงปัจจุบัน ทำให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลำดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้
ปานกลางมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางต้ังแต่ 
ปี ๒๕๕๓ และล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์สรอ. ต่อปี ฐานการ
ผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออก สินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและ
บริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ
กลุ่มยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้า เกษตร การท่องเท่ียว และบริการ
ด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจท่ีใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจำงงานเพิ่มขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคน จากประชากรวัยแรงงาน 
๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉล่ียไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามลำดับจากร้อยละ ๒๐.๐ 
ในป ี๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการ 
สาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอื่นๆ รวมถึงการเข้าถึง
ทรัพยากร ต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามลำดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็น
สากลมากขึ้น  ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเป็นกลไก
และช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก 
รวมทั้งกรอบความร่วมมือท่ีช่วยทำให้ประเทศ ไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความ
คืบหน้ามากขึ้น  

  นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผล
ให้ภาครัฐ และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหาร
จัดการท่ีดีอันได้แก่ การดำเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดี
ขึ้น มีการกำกับดูแลวินัยทางการเงิน การคลังท่ีกำหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีขึ้น
และฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงใน
เรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับ
กลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศ
ของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความ สะดวกคล่องตัวมากขึ้น  
   แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
จุดอ่อน สำคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลำดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉล่ีย 
ยังต่ำและการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานท้ังในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง 
ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ำ ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ำ ต้องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็น
แรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูง
กว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นสำคัญ ฐานการผลิต
เกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ำ โดยที่การใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลค่า 
ยังมีน้อย การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดำเนินการไปแล้วไม่ถูกนำมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย สำหรับการดำเนินงานและการ
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บริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การดำเนินงาน เพื่อการพัฒนามักขาด
ความต่อเนื ่องประสิทธิภาพต่ำ ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที ่ปัญหาคอร์ร ัปช่ัน 
มีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ ำยังไม่เป็นระบบ
โครงข่ายท่ี สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับ
การเปล่ียนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อื่นและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
เป็นสำคัญขณะท่ีความเหล่ือมล้ำ และความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาท่ีทำทายมาก รวมท้ังปัญหาใน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ี เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและส่ิงแวดล้อมเส่ือมโทรมลงในทุกด้าน       
   ท้ังนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศท่ีจะส่ง ผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยท่ีสำคัญ 
ได้แก่ การ เปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมี
นัยยะท่ีสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ กำลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพิ ่มขึ้น  
อย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทาง เศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคม และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็
เผชิญกับข้อจำกัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและ ทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและ
สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความ เหล่ือมล้ำในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้าง
ความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม ข้อจำกัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจำเป็นในการลงทุนเพื่อ
ยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและ
กฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ และที่สำคัญเงื ่อนไขจำเป็นที่ต้องปรับตัวคือ  
การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ทำให้จำเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและ
การเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการท่ีดี  

  โครงสร้างท่ีเป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการท่ีขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว 
จะส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี ่ยงมากขึ ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแส 
โลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยท่ีการเคล่ือนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน 
องค์ความรู้เทคโนโลยีข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี  ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้น 
โดยที่ประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน ขณะเดียวกัน  
ความเสี่ยงและข้อจำกัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดำเนินธุรกิจและการดำเนินชีวิตของ
ผู้คนก็เพิ่มขึ้น กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นท้ังในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ 
สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้น เงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้อง
ปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึง  
การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพื่อแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศ
เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้
ในระยะ ๔ - ๕ ปี ต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชน
จะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉล่ียจะยังต่ำ และปัญหาความเหล่ือมล้ำจะรุนแรงขึ้น รวมท้ัง
ทรัพยากรจะร่อยหรอเส่ือมโทรมลงไปอีก และในท่ีสุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถย่ังยืนไปได้ในระยะยาว      
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   ทั้งนี้เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคต
การพัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
ภายในประเทศท้ังท่ี เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนท่ีจะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิด
ท้ังโอกาสและความเส่ียงในหลากหลายมิติ การท่ีประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลก
และรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั ้น จำเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
อย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการ
เปล่ียนแปลงเหล่านั้น โดยท่ีประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปล่ียนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพื่อให้โครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับ
ความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้าง
ประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดำรงชีวิตการทำงาน 
และการเรียนรู้ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำเนินการร่วมกันอย่างเป็น 
เอกภาพมีการจัดลำดับความสำคัญ และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที ่เกี ่ยวข้องกับประเด็น  
ปัญหานั้นๆ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพื่อ
กำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทำงานของภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้ขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายท่ีกำหนดไว้  

  ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์ที ่เหมาะสมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็ง  
ให้เอื ้อต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อให้บรรลุซึ ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ ่งผลประโยชน์แห่งชาติ  
ในการท่ีจะให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมั่งค่ัง และประเทศสามารถ
พัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจำกัดรวมท้ัง
ความเสี ่ยงของประเทศ จะนำไปสู ่การกำหนดตำแหน่งเชิงย ุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ 
ท่ีชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยท่ีจะส่งผลให้เกิดการผนึกกำลัง และระดมทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การดำเนินการมีบูรณาการและเป็น
เอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน  

  อย่างไรก็ตามในช่วงท่ีผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความ สำคัญกับนโยบาย
พรรคการเมืองหรือ นโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปล่ียนรัฐบาลก็ทำให้การดำเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง 
ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและ สิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิรูประบบการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพื่อเป็นการกำหนดให้ฝ่ายบริหารมี
ความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่ เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศ
ไทยจำเป็นจะต้องมี“ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปล่ียนอย่าง
เป็นระบบขนานใหญ่ เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลก
ยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้  และสามารถอาศัยโอกาสจาก
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การเปล่ียนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์เป้าหมายของ
ประเทศ และทิศทางในการขับเคล่ือนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปล่ียนแปลงและความท้าทายต่างๆ 
ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ  

  การกำหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้
สามารถนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนำพา
ประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ 
ปัญหาความเหลื่อมล้ำปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับ
ภ ัยค ุกคามและบร ิหารจ ัดการก ับความเส ี ่ ยงท ี ่ จะเก ิดข ึ ้นในอนาคต และสามารถเปล ี ่ ยนผ ่าน 
ประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปล่ียนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาท
สำคัญในเวทีโลก สามารถดำรงรักษาความเป็นชาติที ่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม  และวัฒนธรรม  
และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากัน  สาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการ 
จัดทำยุทธศาสตร์ชาติกำลังดำเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติ 
ท่ีคนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและ
วิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งดำเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุ 
ซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกำลังอำนาจแห่งชาติ 
อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมือง ต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

๒.๒ วิสัยทัศน์  
วิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าว
จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติอันได้แก่การมีเอกราชอธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ  
การดำรงอยู่อย่าง มั่นคง ยั ่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชน 
จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลาง  
พหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความ
อยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล  ประเทศที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจท่ีด้อยกว่า 
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๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ  
ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์นั้น จำเป็นจะต้องมีการ 
 
 
 

๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 
     ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จำเป็น
จะต้องมีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุก
ภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว   
เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้าง
ความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน 
เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุ
วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  ”หรือคติพจน์ประจาชาติ  “มั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน  มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว  คนไทยมีความสุข  อยู่ดี  กินดี  สังคมมีความมั่นคง
เสมอภาคและเป็นธรรม  ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติท่ีจะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ   ๒๐  ปีต่อจากนี้ไป  
จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั ่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน  (๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔)  ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  (๕)  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ  (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยมีสาระสำคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้  
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     ๒.๓.๑  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  มีเป้าหมายท้ังในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ
และช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก  รวมทั้งสร้างความเชื่อมั ่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและ
ประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาทิ  
     (๑)  การเสร ิมสร ้างความมั ่นคงของสถาบ ันหลักและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
    (๒)  การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง   ขจัด
คอร์รัปช่ัน สร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม  
    (๓)  การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน   ตลอดจนการ
บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝ่ังทะเล  
      (๔)  การพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ  
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่  
    (๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ การรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ  
    (๖)  การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดล้อม  

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวด่ิงสู่แนวระนาบมากขึ้น  
   ๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ
นำไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ  การสร้าง
ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมท้ัง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั ้งนี ้ภายใต้กรอบการปฏิร ูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์  
ทุกด้าน   อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  การพัฒนา
ทุนมนุษย์  และการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาทิ  
    (๑)  การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ  ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและ
สร้างความเชื่อมั่น  การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม   
ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการ
ยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น  
    (๒)  การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ  บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมี
ความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าท่ีเข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการ
ผลิตและบริการ  โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา   และใน
ภาคบริการท่ีหลากหลายตามรูปแบบการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก  
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- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทำการเกษตรยั่งยืนท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มี
ศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย  
     -  ภาคอุตสาหกรรม  โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง  และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ  โดยการใช้ดิจิทัลและ
การค้ามาเพิ่มมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น  
     - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็น
เลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม  เช่น  การท่องเที่ยว  และ
พัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มี
ศักยภาพอื่นๆ เป็นต้น  
    (๓)  การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ  
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   (SMEs)  สู่สากล  และพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร  
    (๔)  การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ  จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม  มีการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมเมือง  และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ  
     (๕)  การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ในด้านการขนส่ง  ด้านพลังงาน  ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและการวิจัยและพัฒนา  
    (๖)  การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ  ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ   เพิ่มบทบาทของไทยใน
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ  
   ๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทย 
ให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย  มีคุณธรรมจริยธรรม  รู ้คุณค่าความเป็นไทย   
มีครอบครัวที่มั่นคง  กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาทิ  

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  
    (๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง  
    (๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
    (๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี  
    (๕)  การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบัน
ครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง  
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   ๒.๓.๔  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม     
เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง  ลดความเหลื่อมล้ำไปสู่สังคมที่เสมอภาคและ
เป็นธรรม  กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาทิ  

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  

    (๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย  
    (๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความ
เข้มแข็งของชุมชน  
    (๕) การพัฒนาการส่ือสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  
   ๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความมั่นคงด้านน้ ำ  รวมทั้งมี
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  
และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาทิ  
    (๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ  
    (๒)  การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพท้ัง  ๒๕  ลุ่มน้ำ  เน้นการปรับ
ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ  

(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
    (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
    (๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
    (๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อส่ิงแวดล้อม  
   ๒.๓.๖  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ  การบริหารจัดการภาครัฐ  เพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาทิ  

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดท่ีเหมาะสม  
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  

    (๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
    (๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
    (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
    (๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
    (๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  
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๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา  
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ส่วนราชการและ

หน่วยงานต่างๆ  ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  อาทิ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพื้นที่  ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วง
เวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ  ของประเทศ  
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย   โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจาก
หลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชา
สังคม  ทั้งนี้  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการกำหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและ
แนวทางในการนำยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ  เพื่อที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ  จะสามารถ
ขับเคล่ือนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ  
  ๒.๕ ปัจจัยความสำเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ  

๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการกำหนด
เป้าหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู ้ และยอมรับเป็ นเจำของร่วมกัน
สามารถถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ  ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ  ของ
หน่วยงานปฏิบัติได้  และมีการกำหนดตัวชี้วัดท่ีสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้  

๒.๕.๒  ระบบและกฎหมาย  มีกฎหมายรองรับ  มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ  เพื่อให้ส่วนราชการนำยุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ  รวมทั้งกรอบ
กฎหมายด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดำเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายท่ีจะกำหนดให้การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความ
ต่อเนื่อง   รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ  
   ๒.๕.๓  กลไกสู่การปฏิบัติ  มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทำยุทธศาสตร์  
การนำไปสู่การปฏิบัติ  และการติดตามประเมินผล   รวมทั้งมีกลไกในการกำกับดูแล  บริหารจัดการและการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ   สามารถ
กำหนดแผนงาน โครงการให้สอดคล้องกับเปา้หมายท่ีกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  
 

    ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  
   การจัดทำแผนพัฒนาส่ีปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  แต่ทั ้งนี ้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)  
ได้สิ้นสุดลงและการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่   ๑๒  อยู่ระหว่างการดำเนินการ
และยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้กำหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  เอาไว้แล้ว  
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    ดังนั้น  เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลบัลลังก์   
มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ เทศบาล จึงได้นำทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ของเทศบาล   ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียด
ดังนี้    

๑. กรอบแนวคิดและหลักการ  
   ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  ๑๒  (พ.ศ.  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปล่ียนแปลงต่างๆ   ท่ีอาจก่อให้เกิดความเส่ียง
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ  อาทิ  กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี  ความทำทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ  
การเข้าสู ่สังคมผู้สูงอายุ  การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง  ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ  ทั้งเศรษฐกิจ  
สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น 
ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา  ความเหลื่อมล้ำทางสังคม  เป็นต้น  
ทำให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี  ๑๒  จึงจำเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ี
สำคัญดังนี้   
   (๑) การน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม   
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ   
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
๒. สถานะของประเทศ  
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ  
๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๑  เริ ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดในการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ  
ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัวได้ดีเฉล่ียประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนทำให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per 
Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่ท่ีประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่ง
ทาให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) 
แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียง  
ร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ ซึ่งต่ำกว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและ
ต่ำกว่าระดับท่ีจะทำให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุท่ี 
สำคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุน
รวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP)  ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี  
๒๕๓๔ – ๒๕๓๙  เป็นร้อยละ  ๒๕.๕  ในช่วงปี  ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗  นอกจากนี้  เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ  ใน
ภูม ิภาค  จะพบว่าอ ัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี ่ยใน ช่วงป ี  ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗   
อยู่ท่ีประมาณร้อยละ  ๔.๙  ต่ำกว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาท่ีสูงกว่าไทย  
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   ๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถใน
การแข่งขันเริ ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและ
บริการมากข้ึน (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ท่ีระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ 
๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสม  
องค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง  ทำให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหาร จัดการ
ของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน   (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยี
สูงขึ ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ ้น จนประเทศไทย
กลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยัง
ภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ทำให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพิ่ม
ในระดับท่ีน่าพอใจแต่การชะลอตัวของกำลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของกำลังแรงงานเป็นไป
อย่างล่าช้า  ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ท่ี
ลดลงทำให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออก
รวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ  ๙.๗  ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๙  (พ.ศ.  ๒๕๔๕-๒๕๔๙)  เป็นเฉล่ีย
ร้อยละ  ๑.๑  ในช่วง  ๓  ปีของแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี  ๑๑  (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗)  
   ๒.๑.๓  ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม  (TFP)  ยังคงอยู่ในระดับต่ำทำให้ขาด
พลังในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง   ซึ่งต้อง
อาศัยการผลิตท่ีมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตท่ีเป็นของตนเองมากขึ้นแม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการ
ผลิตรวมในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ จะอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี 
ที ่ผ่านมา และยังมีความล่าช้าเมื ่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถ
ยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ท้ังนี้การขยายตัวของ ผลิตภาพการ
ผลิตรวม  ลดลงจากร้อยละ  ๓.๓๒  ในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี  ๙  เป็นร้อยละ  ๒.๐๕  ในช่วงครึ่งแรกของ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทำให้ประเทศไทยจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การผลิตเพิ่มการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มแรงขับเคล่ือนจากผลิตภาพการผลิต
ของปัจจัยแรงงาน  
    ๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการ
แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง  การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดำเนินนโยบายและการ
บริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต  แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึง
สองครั้งในปี  ๒๕๒๔  และ ๒๕๔๐  แต่การให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังทำให้
เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง  โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาใน
ระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม   เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอื้ออำนวยต่อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจำกัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน
ระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพิ่มข้ึนจากเฉล่ียร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี  ๑๐  
เป็นร้อยละ  ๔๒.๒  ในช่วง  ๓  ปีแรกของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๑  ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัย
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ทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากผลของการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะท่ีผ่านมา
และจะเป็นข้อจำกัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป  
   ๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ ้นไม่มากนัก  เนื่องจาก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย  และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลาง
ระหว่างประเทศ ที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต  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)  ได้จัด
อันดับไว้ที ่  ๓๐  จาก  ๖๑  ประเทศชั้นนำ  ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไป
ประกอบธุรกิจประจำปี ๒๕๕๘ หรือ  Ease  of  Doing  Business  ๒๐๑๕ ซึ่งดำเนินการโดยธนาคารโลกนั้น
ประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับท่ี ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก   

๒.๑.๖  สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรมของ
ประเทศได้รับการยกระดับดีขึ้น  จากการผนึกกำลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และ
นวัตกรรม  และเชื่อมโยงให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน  แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับ
กลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง   โดยในปี  ๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ท่ี  
๔๗  และด้านเทคโนโลยีท่ี  ๔๔  จาก  ๖๑  ประเทศท่ีจัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับท่ี ๓๗ และ 
๔๓ ตามลำดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีท่ีผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉล่ียการลงทุนด้าน
การวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖  (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศ
ไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ ้นเป็นร้อยละ ๐.๔๘  ต่อ  GDP  โดยเป็นการลงทุนวิจัยและ
พัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะท่ีประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  
เช่น  เกาหลีใต้  ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา  ออสเตรเลีย  มีค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ  ๔.๐๓ ,  
๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามลำดับ  

  ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจำนวนไม่เพียงพอต่อ
การส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากร
ด้านการวิจัยและพัฒนามี จำนวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนา
แล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ท่ีระดับ ๒๐-๓๐ คน ต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน   
   ๒.๑.๗  สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ  ด้าน  ประกอบด้วย
รูปแบบการขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้ำและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาด
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ  การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ  การให้บริการน้ำประปา 
ยังกระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT  
ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้ม
ลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับ ความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การ
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ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ  ICT อยู่ในระดับต่ำและมี
ข้อจำกัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้    ด้านบุคลากรและการ
บริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ   
โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  การรักษาความปลอดภัย  และ
ข้อจำกัดต่อการทำธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาด
ความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้าน
เทคโนโลยี และความรู้ในการดำเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

๒.๒ ด้านสังคม  
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งใน

เชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่  
    (๑)  ประชากรวัยเด็กของไทยมีจำนวนลดลงอย่างรวดเร็ว   มีพัฒนาการไม่สมวัย
และการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก  ๖.๓ คน  ในช่วงปี  
๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น ๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน   
    (๒)  กำลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง  และแรงงานกว่าร้อยละ  ๓๐  เป็นประชากร
กลุ่มเจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจำกัดต่อการพัฒนาใน
ระยะต่อไป กำลังแรงงานของไทยมีจำนวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ 
ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗  ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานเฉล่ียเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ 
ปีที่ผ่านมา  (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗)  แต่ยังต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ 
เท่าตัว และกำลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ำกว่า นอกจากนี้ กำลังแรงงาน
กลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจำนวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้
ความสำคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศ
ในอนาคต  
    (๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ ่มมากขึ้น  ขณะที่ผู ้สูงอายุจำนวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ   
ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) 
ในปี ๒๕๘๓ การเพิ ่มขึ ้นของผู ้สูงอายุว ัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลท่ี  
เพิ่มสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานเพิ่มขึ้น  แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการ
ออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ท้ังหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร   

๒.๒.๒  ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากข้ึน อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉล่ียลดจาก  ๓.๖ คน ใน
ปี ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัว
มากที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป ทำให้
ครอบครัวเส่ียงต่อการล่มสลาย  
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   ๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม 
โดยคนไทยมีอายุคาดเฉล่ียสูงขึ้น อายุคาดเฉล่ียเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง 
๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ  อย่างไรก็ตาม  
คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น  จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัย แรงงานอายุ ๑๕.๕๙  ปี  
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙  ปี  ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ใน
ระดับต่ำ   สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ในปี ๒๕๕๖ มี
ค่าเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ ๕๐  นอกจากนี้  คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและ
การสำรวจต่างๆ พบว่าปัญหาสำคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้อง
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน  
   ๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง  แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ำของการ
กระจายรายได้  สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี 
๒๕๕๖ แต่ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ   ขณะที่ความเหลื่อมล้ำ
ด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย   ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลง
จาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖  อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่าง 
กลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนท่ีสุดแตกต่างกันถึง  ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖  โดยกลุ่มคนรวยท่ีสุดร้อยละ ๑๐ 
ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ท้ังหมด ขณะท่ีกลุ่มคนจนท่ีสุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียง
ร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพื้นฐานท่ีสำคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจท่ีไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการ
พัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ท่ัวถึง  
   ๒.๒.๕ ความเหล ื ่อมล้ ำระหว ่างกล ุ ่มคนย ังคงเป ็นป ัญหาสำค ัญของส ังคมไทย  
อันเนื่องมาจาก  

(๑) ความเหลื่อมน้ำด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคง 
กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ  
๒๐ มีการถือครองท่ีดินมากท่ีสุด      มีสัดส่วนการถือครองท่ีดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองท่ีดินร้อยละ ๒๐ ท่ีมีการ
ถือครองท่ีดินน้อยท่ีสุด ๓๒๕.๗  เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ท่ีดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการท่ีดินว่างเปล่าของภาครัฐ  
    (๒)  เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ขณะที่โอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบท
และระหว่างภูมิภาค  มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากร
ร้อยละ ๑๐ ท่ีมีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด  มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากร  
ร้อย ละ ๑๐  ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุด ประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่า
นักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า  
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(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ำกันระหว่างภูมิภาค 
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข   อาทิ  จากการสำรวจทรัพยากรสาธารณสุข
ในปี ๒๕๕๖ พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า  
     (๔)  ความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน   แรงงาน
อิสระเข้าถึงการคุ้มครองมากขึ้น  จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐  ท่ีเพิ่มขึ้นจาก ๑.๒๙  ล้านคน  ในปี 
๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ ล้านคน  ในปี ๒๕๕๗  ทำให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔  ในปี ๒๕๕๗ 
อย่างไรก็ตาม  แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉล่ียสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖  
    (๕) ความเหลื ่อมล้ำด้านกระบวนการยุติธรรม เนื ่องจากประชาชนไม่เข้าใจ
กฎหมาย เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม  และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการ
ทำงาน   นอกจากนี้  ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการท่ีไม่สามารถรับภาระ
ค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน  
   ๒.๒.๖ คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการท่ีคนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับ
ความคุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคม
ร้อยละ  ๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑  ขณะท่ีกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับ
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ 
ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงิน
อุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสท่ีอยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเล้ียงดูท่ีมีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพื่อ
การเล้ียงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 
แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง
ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในท่ีอยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖  ครัวเรือน  อย่างไรก็ตาม  รัฐเริ่มให้ความสำคัญกับการพัฒนา
ท่ีอยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ท่ีมีรายได้น้อยและผู้ยากไร้  

๒.๒.๗  วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ ่มเสื ่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคม 
พหุวัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื ่องวินัย  
มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละไม่เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็น
สังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที ่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทาง
ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น  

๒.๒.๘  ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ ้น   ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและ
สนองตอบความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดทำแผนชุมชนท่ีครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
และบูรณาการเป็นแผนตำบลเพื่อเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   แผนพัฒนาอำเภอ  และ
แผนพัฒนาจังหวัดเพื ่อให้ได้ร ับการสนับสนุนทั ้งในด้านองค์ความรู ้และงบประมาณในกิจกรรมที ่ เกิน
ความสามารถของชุมชน   มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็น
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เครือข่ายเพิ่มข้ึนจาก ๑๔๒,๖๓๒  แห่งในปี ๒๕๕๕  เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจ
ชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรท้ังหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗   

   ๒.๒.๙  ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม  
ในช่วงระยะเวลากว่า ๑๐  ปีท่ีผ่านมา  ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ   ท่ีมีความ
รุนแรงมากขึ้น นำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรง
และทางอ้อม  

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจำนวนมาก ก่อให้เกิดความ

เสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน  
   (๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจำนวนประชากรท่ีเพิ่มมากขึ้น ทำให้ความต้องการ 
ใช้ที่ดินเพื่อการผลิตทางการเกษตร  การอยู่อาศัย  และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย   
พื้นท่ีปา่ไม้จึงถูกบุกรุกทำลายมากขึ้น โดยพื้นท่ีป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพื้นท่ี
ท้ังหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖  

(๒)  ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม  ท่าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม
ทรัพยากรดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที ่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพื้นที่สูงชันหรือพื้นที่ภูเขา  
ซึ่งมีข้อจำกัดในการนำไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการ 
บูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิ  
การถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพกำลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการ
สูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน  
    (๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทำลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้
ประโยชน์อื่นๆ จำนวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการทำนากุ้ง การขยายตัวของเมืองและ
อุตสาหกรรม ทำให้พื้นท่ีป่าชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ท่ีมีพื้นท่ีป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ 
ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘  ทำให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง   
โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรท้ังหมดต้ังแต่ปี ๒๕๓๔  และห้ามการใช้ประโยชน์อื่นๆ  อย่างไรก็ตาม  ใน
ระหว่างปี  ๒๕๔๙-๒๕๕๔  พบว่า  ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น  ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง 
๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พื้นท่ี เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งของ
ประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ำท่ีเพิ่มมากขึ้น  
    (๔)  การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ   แต่ประสิทธิภาพ 
การใช้พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงาน
เชิงพาณิชย์เพื่อการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ  ทำให้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ
เพิ่มขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕  ต้องนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖  อยู่ที่ระดับ  ๑.๐๘  ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ 
ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ ๕๔  ของความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดย
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น้ำมันดิบมีการนำเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการนำเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิง
พาณิชย์ข้ันต้นในปี ๒๕๕๕ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๘ อยู่ท่ีระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน  ท้ังนี้  
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น   โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานต่ำกว่า
อัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพิ่มขึ้นของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะท่ีมีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียง
ร้อยละ ๐.๖   

(๕)  ทรัพยากรน้ำยังมีส่วนท่ีไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ   ประเทศไทย 
ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ำหลัก น้ำตามธรรมชาติ มีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การ
พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ำธรรมชาติ มีแอ่งน้ำบาดาลท้ังหมด 
๒๗ แอ่งน้ำบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในใช้น้ำบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพ
ที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ำบาดาลที่มีอยู ่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจำกัดในเรื่องของความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการ 
สูบน้ำ และการดำเนินการสำรวจสูง   ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ำในประเทศ  ในปี ๒๕๕๗  มีจำนวน
ประมาณ ๑๕๑,๗๕๐  ล้านลูกบาศก์เมตร  โดยท่ีศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ำของภาคส่วนต่างๆ มีจำนวน 
๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ำตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร  
    ๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง  
    (๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ  แนวโน้มอัตรา
การเกิดขยะมูลฝอยเฉล่ียต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/
คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ สถานท่ีกำจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ  ๑๙  และมีการนำมูลฝอย
กลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘  ทำให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพิ่มสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี 
๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  
ร้อยละ ๑๐ ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคต
อาจต้องประสบปัญหาการ กำจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุม 
การรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร  ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้
ประมาณร้อยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการนำของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น  แต่ยังพบ 
การลักลอบท้ิงกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการกำจัดสูง  
    (๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ 
พบสารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นท่ีของประเทศ   และท่ีเป็นปัญหาสำคัญได้แก่ฝุ่นละออง  
ก๊าซโอโซน  และสารอินทรีย์ระเหยง่าย  (VOCs)  โดยมีพื ้นที่วิกฤติในเขตพื้นที่มาบตาพุด  จังหวัดระยอง   
ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พื้นที่อื่น เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานี  เชียงใหม่ ขอนแก่น 
พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที ่ผ่านมา  ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุง
มาตรฐานน้ำมันเชื ้อเพลิงเมื ่อต้นปี  ๒๕๕๗  ทั้งนี ้  ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  การที่ปัญหาฝุ่นละอองและ
เบนซินมีปริมาณลดลง   ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ำมันเช้ือเพลิงจาก  EURO ๓  เป็น EURO  ๔ 
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ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕  และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน  การเข้มงวดกับการตรวจจับรถ  
ควันดำ  อย่างไรก็ตาม  ปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จำนวนมาก
สำหรับมลพิษจากหมอกควัน  ในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน  พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นลำดับ  โดยความร่วมมือ 
และการทำงานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น  
    (๓) คุณภาพน้ำท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ำในช่วง ๑๐ ปี
ที ่ผ่านมา (พ.ศ.  ๒๕๔๘-๒๕๕๗)  มีแนวโน้มเสื ่อมโทรมลง  โดยแหล่งน้ำที่อยู ่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง 
ส่วนแหล่งน้ำท่ีอยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  สาเหตุสำคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ย
ตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์ และการระบายน้ำเสียจากชุมชน ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน มี
จำนวนไม่เพียงพอต่อการบำบัดน้ำเสียที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน  โดยปัจจุบัน  
มีปริมาณน้ำเสียจากชุมชน ๑๐.๓  ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะท่ีระบบบำบัดน้าเสียรองรับน้ำเสียท่ีเกิดขึ้นได้
เพียงร้อยละ ๓๑  

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ ่มขึ ้น แต่อัตราการเติบโตลดลง 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการ
ใช้พลังงานที ่ เพ ิ ่มขึ ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐก ิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับท ี ่  ๒  
การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ 
ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพิ่มเป็น ๒๖๕.๙  ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า  ในปี  ๒๕๔๗  โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไร 
ก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีท่ีผ่านมา ท้ังนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ท่ีมี
การดำเนินงานเพิ่มมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้
ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความสำคัญมากในการ
เพิ่มการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ  

๒.๓.๓  ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความ
รุนแรงมากข้ึน  ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย  ท้ังอุทกภัย ภัยแล้ง  วาตภัย  
และดินถล่ม  สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น  ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดำรงชีวิตของคนไทยเป็นประจำทุกปี ในมิติของจำนวนประชากรเสี่ยงภัย 
จะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจำนวนมากกว่าภัยประเภทอื่นๆ  ในขณะท่ี
น้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติท่ีส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในลำดับประเทศท่ีมีความเส่ียงต้นๆ ของโลก 
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๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา  
   ๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล  

(๑)  ประเทศไทยจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน จาก
การประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ช้ีว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖  แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับ
ที่ต้องเร่งแก้ไข   สถานการณ์ดังกล่าว  ถือเป็นความจำเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง 
ธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน   เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทย  
หลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม 
ที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส 
(๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลาม  
สู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองท้ังระดับชาติและระดับท้องถิ่นท่ีมีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพื่อให้
ได้รับการเลือกตั้ง   มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ  มีระบบการบริหารงาน
ที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล  มีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ  หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง  ภาคธุรกิจ
บางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ   กระทำการทุจริตเพื่อให้ได้งานจากภาครัฐ  ปิดงาน 
อย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ  หลีกเลี่ยงภาษี  ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  ภาคประชาชนมีแนวโน้ม
ยอมรับการทุจริตต่างๆ  ท่ีตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและ
จริยธรรมเสียเอง  มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่ม 
ใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายสำนักวางตัวไม่เป็นกลาง  ไม่แสดงบทบาทในการ
ต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง  รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถ
รักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้  

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔  โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้สำรวจการกำกับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื ่อง  พบว่า  บริษัทจดทะเบียนที ่มี  
ธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี   ๗๒%  ในปี ๒๕๕๗  ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕  ท่ีมีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ที ่ ๕๒%  และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔  ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗%  แสดงให้  
เห็นว่า  บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความสำคัญในการพัฒนา การกำกับดูแลกิจการท่ีดีเพื่อโอกาสในการเติบโต
อย่างยั่งยืนและสร้างความเช่ือมั่นแก่ผู้ลงทุนท้ังในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล  
   ๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอำนาจ  

(๑)  การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย    พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น   
๓  ส่วนได้แก่  บริหารราชการส่วนกลาง  บริหารราชการส่วนภูมิภาค  และบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
ท่ีใช้หลักการกระจายอำนาจ ท่ีส่วนกลางได้มอบอำนาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปดำเนินการปกครอง
ตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ  ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของ
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คณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการกำหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการนำ 
ไปปฏิบัติ  ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการ
เกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง   ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  มีการกำหนดส่วนราชการไว้เป็น 
๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง  
    (๒) การกระจายอำนาจเกิดผลสำเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที ่ต้องแก้ไข  
การกระจายอำนาจให้แก ่ อปท. ในระยะที ่ผ ่านมาได้ดำเน ินการตามแนวทางของร ัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับท่ี ๑ และ
ฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพิ่มรายได้  
ในการดำเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาล
คิดเป็นร ้อยละ ๑๓.๓๑ เพิ ่มขึ ้นเป็นร ้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร ้อยละ ๒๘.๒๑  
ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่  อปท. ฉบับที่ ๑ จำนวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอน
ภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ จาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จำนวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑ ,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕ ,๒๙๕ คน 
ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจำอยู่ที่สถานีอนามัย จำนวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจำ ๓,๐๙๘ คน 
อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาท่ีต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอำนาจหน้าท่ีและเขตพื้นท่ีระหว่างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล หรืองค์การบริหารส่วนตำบล  ทำให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชน
ยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ทำให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาด
แคลนรายได้ของ  อปท.  ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ  ๙.๙๐  ของรายได้
รัฐบาลในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และเพิ่มเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ท้องถิ่น
จำเป็นต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามลำดับ ส่งผลให้ อปท. 
ในพื้นท่ีท่ีมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น  เช่น  การเป็นแหล่งท่ีต้ังของอุตสาหกรรม  การค้า การบริการ  การเป็น
พื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก   การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโต
ของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจำกัด  
   ๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

ไทยกำล ังประสบปัญหาการทุจร ิตเช ิงนโยบายและผลประโยชน์ท ับซ ้อน 
เป็นอย่างมาก  พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปช่ันในสังคมไทยเปล่ียนแปลงจากในอดีตท่ีมีรูปแบบการทุจริต
จัดซื้อจัดจ้าง รับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มาก
เท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูง
เป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ท่ีเกิดมากขึ้น
ในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีคว าม
ซับซ้อนเพิ่มขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็น
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อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับ
การทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตาม
ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน  (Corruption  Perception  Index  :  CPI)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ขององค์กรเพื่อความ
โปร่งใสนานาชาติ  พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘  คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน  อยู่อันดับที่ ๘๕  จาก
การจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕  ประเทศทั่วโลก  จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี 
๒๕๕๖  ท่ีได้ ๓๕  คะแนน  อยู่อันดับ ๑๐๒  โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า   ประเทศไทยมี
คะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์  ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน 
(คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย)  

 

๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย  
๓.๑ บริบทภายใน  
๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน ภายใต้สมมติฐาน   

    (๑)  แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘  ในช่วงแผนพฒันาฯ 
ฉบับท่ี ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ 
     (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉล่ียร้อยละ ๔  

(๓) ราคาน้ำมันเฉลี ่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ  
ฉบับท่ี ๑๒ และเฉล่ีย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ.  ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๓   

(๔)  ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวรอ้ยละ ๒.๑  โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตร
หดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉล่ีย
ร้อยละ ๓.๐  

(๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉล่ียร้อยละ ๕ และ  
(๖) กำลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ  

ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามลำดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘  ซึ่งทำให้เศรษฐกิจไทยจะ
สามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – 
๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียร้อยละ ๓.๓)   

การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวทำให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้
กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อคำนึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ  

(๑) การลดลงของกำลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น  

(๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการ
ยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ      
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    (๓) จำนวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิต
เพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง   
    (๔) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ  ท่ีการปรับตัว
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย  

(๕) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพื่อการ
พัฒนาประเทศเพื่อยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจำกัดมากขึ้น   

(๖)  เกณฑ์รายได้ขั้นต่ำสำหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉล่ีย
ประมาณ ๑๐๐-๒๐๐  ดอลลาร์  สรอ.  ต่อคนต่อปีตามการเพิ่มขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศ
สำคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวทำให้ประเทศไทยมีความสุ่มเส่ียงท่ีจะไม่สามารถหารายได้ท่ีเพียงพอในการท่ีจะทำให้คนไทย
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักด์ิศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก  
   ๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  

การเข้าสู ่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากร 
วัยแรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนท่ีมีศักยภาพ
แบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับ
ผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนกำลังแรงงานทำให้ต้องนำเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่งผล
กระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง  ผลิตภาพแรงงานไทย
อาจเพิ่มขึ้นช้า  ปัญหาการค้ามนุษย์  และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานท่ีจำเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหา
ต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบ
บริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการท่ีเหมาะสมกับกลุ่ม
ผู้สูงอายุท่ีเพิ่มขึ้น เป็นตัวเลขเบื้องต้น  สศช.  จะคำนวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจำลอง
เสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ำในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ท่ี ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี  
     ๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ำ  
    ความเหล่ือมล้ำเป็นปัญหาสำคัญในสังคมไทยท้ังความเหล่ือมล้ำด้านรายได้  โอกาส
การเข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ นำไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาประเทศท่ีลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และ
ผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพื้นท่ีและบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรม
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มท่ีมีโอกาสและรายได้สูง ทำให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ 
ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ 
นอกจากนี้ความเหล่ือมล้ำยังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน  คนยากจนขาดโอกาส
การเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม   การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด  
   ๓.๑.๔ ความเป็นเมือง  
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การเปล่ียนแปลงพื้นท่ีชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัด
ของเมืองหลวงและเมืองหลัก  อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พื้นที่นั้นๆ  จึงจำเป็นที่จะต้องมีการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐาน  การจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากร
ท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู ่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหา
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรท้องถิ่น   การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร  รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชน
และอุตสาหกรรม  ทั้งนี้  การเพิ่มขึ้นของประชากรและแรงงานในพื้นที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น  อย่างไรก็ตาม  การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อตอบสนอง
ความต้องการคนในเมืองท่ีมากขึ้น  จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด  การขนส่งมีต้นทุนต่ำลง  และการ 
ลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอื้อ
หรือทำใหจ้ำเป็นต้องมีการจัดต้ังสถาบันการศึกษาในพื้นท่ีเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ
ท่ีมีจำนวนมาก  

๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ  
    (๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการ
บริหารจัดการภาครัฐ เอื ้อต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ  ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราสำคัญๆ ท่ีจะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการ
พัฒนาอาทิ  มาตรา ๖๙  หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชนหรือองค์กรใดท่ีดำเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน  
มีหน้าท่ีต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพื่อให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบ
มาตรา ๘๒ รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐ
อย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ ำและสร้างความ 
เป็นธรรมอย่างยั่งยืน   กระจายอำนาจและจัดภารกิจ  อำนาจหน้าที่  และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจน
ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  ฯลฯ  มาตรา ๘๙  รัฐต้องดำเนินนโยบายการเงิน  การ
คลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน 
อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพื่อสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  
    (๒)  ภาคประชาสังคมให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบัน
ทางสังคม   อาทิ มูลนิธิ  สถาบันการศึกษา  หน่วยงานวิจัยต่างๆ  นำเสนอผลการติดตาม  วิเคราะห์ สังเคราะห์  
เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล   
การทุจริตคอร์รัปช่ัน  ท้ังการคอร์รัปช่ันขนาดใหญ่และคอร์รัปช่ันภาคครัวเรือน   การบริหารจัดการภาครัฐและการ
กระจายอำนาจ   เพื่อรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอำนาจภาครัฐหันมา
พิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

๓.๒ บริบทภายนอก  
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๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก  
องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓  (ค.ศ.  ๒๐๐๑-

๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีข้ึนไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากร
รวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น  ญี่ปุ่น 
อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้าง 
สั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที ่สั ้นกว่าประเทศพัฒนาแล้ว
ค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคล่ือนย้ายแรงงาน
ต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น   นับเป็นโอกาสสำหรับ
ประเทศไทยที ่จะพัฒนาด้านธ ุรก ิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที ่ยว ที ่พ ักอาศัย  
การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมท้ังเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปทำงานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  
   ๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว  
    การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
รูปแบบการผลิตและการค้าที ่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิต  การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าท่ีมีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การ
ใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information  Technology  กับ  Operational  Technology  หรือที่เรียกว่า  
Internet  of  Things  (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เช่ือมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ 
ตู้เย็น โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ ่งขึ้น   
โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา 
และนวัตกรรม   จะทำให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง  
   ๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น  
    (๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
และเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของ 
ประเทศไทย  ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับเรื่อง
ความโปร่งใสและส่ิงแวดล้อมมากขึ้น  
    (๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะนำมาซึ่ง
โอกาสท่ีสำคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย  ได้แก่ ๑) การลดข้อจำกัด
ในด้านอุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานสำหรับการพัฒนาภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับ
การผลิตท่ีสูงขึ้นท้ังการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านและ  ๓)  โอกาสในการใช้ความ
ได้เปรียบด้านสถานที่ตั ้งและด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลาง
ทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค  
    (๓)  การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  จะมีการนำประเด็นด้านมาตรฐาน
ของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง
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และขนาดย่อมต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม 
ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจาก
กระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน   แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม   
แรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ   ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการ
ผลิตสินค้าเกษตร   สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น  รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐ 
ที่ยังไม่ทั่วถึง  ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ำปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็น
อุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง  (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีต่อเนื่องและยั่งยืน  
    (๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี ่ยงที ่จะผันผวนตลอดช่วง 
แผนฯ  ๑๒ เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ 
และแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ   และ ๒)  ปัญหาการส่ังสม
หนี้สาธารณะในประเทศสำคัญๆ  ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้าง
ผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสำคัญๆ ของโลก 
ไม่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม   
    (๕)  ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก   ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร   
การขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์  ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง  ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ  และความ
เช่ือในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ  
   ๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
    (๑)  การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate  Change)  จะส่งผลกระทบซ้ำเติมต่อ 
สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลก
เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน   เกิดฝนขาดช่วง  และมีฤดูกาลเปล่ียนไป  ส่งผลกระทบต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรค
ระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีท่ีเกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเส่ียงต่อการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝ่ัง พื้นท่ีชุ่มน้ำ เกิดการกัดเซาะชายฝ่ัง 
และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้าน
อาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน  
    (๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้ม
เกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ท้ังอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาค
การผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการดำรงชีวิตของ
ประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและ
เป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการ
แข่งขันทางการค้า  
   ๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)   
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    ประเด็นสำคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง  ค.ศ.  ๒๐๑๕  คือ  การจัดทำเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั ่งยืนในกรอบสหประชาชาติ  (Sustainable  Development  Goals–SDGs)  ในช่วงเวลา ๑๕  ปี  
โดยสหประชาชาติให้การร ับรองแล้วเม ื ่อว ันที ่  ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วย เป้าประสงค์ (Goal)  
จำนวน ๑๗ ข้อ และเป้าหมาย (Target) จำนวน ๑๖๙ ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศ
ในอนาคต   ท่ีต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป  ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี  มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกัน
ทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบ
ยั่งยืน   เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ   มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน   ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความ
ยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน  
 

๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย  
  ๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้การกำหนด 
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ และกรอบหลักการ
ของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
อย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล  ยั่งยืน  โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๒  ต้อง
ให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การเปล่ียนผ่านประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง
ไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ  
  ๔.๒ การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning)  เป็นการ
กำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดทำขึ้นประเทศไทยเป็น
ประเทศรายได้สูงท่ีมีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม   เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่
ความเป็นชาติการค้าและบริการ  (Trading  and  Service  Nation)  เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และ
เกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  
 

๔.๓ เป้าหมาย  
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕.๐  
(๒)  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว  (GDP Per  Capita)  และรายได้ประชาชาติ

ต่อหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพิ่มขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ 
บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์ สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี  

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าเฉล่ียร้อยละ ๒.๕ ต่อปี  
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(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุน
ภาครัฐไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐.๐  และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ  ๗.๕  ในขณะท่ี
ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉล่ียไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี)  

๔.๓.๒  การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ  

   (๑)  ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม   (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ  
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคน  

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น  
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างท่ัวถึง  

๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(๑)  รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร  สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  
(๒) ขับเคล่ือนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  
(๓) เพิ่มขดีความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(๔) เพ ิ ่ มประส ิทธ ิภาพและเสร ิ มสร ้ างธรรมาภ ิบาลในการบร ิหารจ ั ดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
(๕) มีการบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ำ  

   ๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
(๑) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม  
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปช่ัน  
(๓) มีการกระจายอำนาจท่ีเหมาะสม  
 

๕. แนวทางการพัฒนา  
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  

๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา  
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ท้ัง

ด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมท้ัง
สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงท้ังเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน  
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สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากำลังคนและแรงงานให้มี
ทักษะ ความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน 
โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานท้ังระบบมีการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อ
สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้  สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้าย
ระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพื้นท่ีการผลิต  เพื่อให้แรงงานสามารถเคล่ือนย้ายไปสู่สาขาการผลิตท่ีมีผลิตภาพ
การผลิตสูงสุด   และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานท่ีเช่ือมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย  

๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล  
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและดำเนิน

ธุรกิจ ท่ามกลางการดำเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพิ่มสัดส่วนความเป็น
เจ้าของของคนไทย และสนับสนุนให้มีการขยายตลาดท่ีมีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดท่ีเป็นของตนเองมาก
ขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรม
ดิจิตอล  

๕.๑.๔  การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่ง  เพื่อเชื่อมโยงพื้นท่ีเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็น
โครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ   พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง  ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ   พัฒนาท่าเรือท่ีมีศักยภาพให้เป็น
ท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมท้ังพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น  อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วน
อากาศยาน  และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการ
ผลิตในภูมิภาคอาเซียน  

๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต  
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  โดยการปรับเปล่ียนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐม

เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล   สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบ
กับประเทศเพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับท่ี
จำเป็นสำหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน   จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นท่ี
และความต้องการของตลาดต้ังแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำท้ังด้านกายภาพและเศรษฐกิจ  รวมท้ังส่งเสริมการรวมกลุ่มทาง
การเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพื่อให้เกิด
การประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหล่งน้ำ  ใช้เทคโนโลยีการผลิตใน
ระดับที่เหมาะสม  ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทำ
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการ
โดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ ำ และทางอากาศ 
เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายท่ี
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เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ  เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกำหนดและจัดทำกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและ
รองรับการพัฒนาการท่องเท่ียวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ  รวมท้ังส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นท่ีใน 
ลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว  โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทาง
กายภาพ  วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเท่ียว  ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเช่ือมโยงด้านการ
ท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกัน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอด
เทคโนโลยี   เช่ือมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมท่ีเป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย
ให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการท้ังในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ท่ีสนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น  โลจิสติกส์  และพลังงาน  รวมท้ังปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ  
เช่น  ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ  เป็นต้น  ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
มาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต  การตลาด  การบริหารจัดการการเงิน  และโลจิสติกส์  เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล   
ในการอำนวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้าง
เศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้  มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์  การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยี 
ขั้นสูงและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม   การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน  การลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนาเชิงพาณิชย์  การจัดต้ังสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ  บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมท้ังการให้ความสำคัญ
เรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพื่อสังคม  

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน   วัยเรียน  วัยรุ่นให้มี
ทักษะการเรียนรู้  ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม   วัยแรงงานให้มีการ
พัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ   วัยผู้สูงอายุให้มีการทำงานท่ีเหมาะสม
ตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการดำรงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อป้องกันหรือชะลอ
ความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ท่ีจะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ  

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย  
(๑)  ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา  โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษา

ใหม่เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)   
(๒)  ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา  เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา   
(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้

คนดีคนเก่ง รวมท้ังระบบการประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ   
    (๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะกำลังคนทั้งระบบ
การศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาส่ือเพื่อการเรียนรู้  ปรับหลักสูตรและผลิต
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กำลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและส่ือ
เพื่อการเรียนรู้  

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง การแพทย์
เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหาร
จัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความยั่งยืนในระยะยาว  โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพใน
การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน  พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลาง
บริการสุขภาพ  (Medical  Service  Hub)  ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ  (Wellness  Hub)  ศูนย์กลางยา
และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  (Product  Hub)  และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย  (Academic  Hub)  เพื่อ
น้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความสำคัญกับมิติ
สุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ  (Health  in  All  Policies)  เพื่อให้การขับเคลื ่อนนโยบายของทุกภาคส่วน
ตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะท่ีมีต่อสุขภาพของประชาชน 

  
๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย  โดยการ

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจำเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย   และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
รูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังพัฒนาชุมชนท่ีมีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพื่อ
ขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงอายุ  

๕.๓ การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  
๕.๓.๑  การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ   มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพ

แรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน   ปรับ
โครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง   เร่งผลักดันให้การใช้ระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  นอกจากนี้  เพิ่มผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย  โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับ
พื้นท่ี สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุน ด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัย
การผลิต  

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจก โดย  

(๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย 
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขัน้พื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม  
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(๒) สนับสนุนการจัดหาท่ีอยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค 
กำหนดเป็นนโยบายท่ีอยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการท่ีอยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดย
ดำเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน 

(๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื ้นฐานที ่จำเป็นและเหมาะสมตามกลุ ่มเป้าหมาย 
(Customized Welfare) ท่ีคำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่าย
ร่วมกัน (Cost Sharing)  

๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิร ูปที่ดินเพื ่อการเกษตร 
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินทำกินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทำกินในที่ดินปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพื้นท่ีเป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากร
น้ำ พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน  และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม  
รวมท้ังปรับโครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีส่ิงแวดล้อม เป็นต้น  
   ๕.๓.๔  การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค  การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน  และการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน   
รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ า  เช่น  กฎหมายป่าชุมชน กฎหมายภาษี
มรดก  กฎหมายท่ีดิน เป็นต้น  

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง  
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง   เตรียมความ

พร้อมรองรับความเป็นเมือง  ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค   สาธารณูปการ  ระบบ
คมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน  มีคุณภาพ  
และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับ
การพัฒนา  

๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน  ส่งเสริมและเร่งรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้าน
การค้า การลงทุน และการบริการ  โดยคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  (Green  Logistics)  สนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอำนวยความ
สะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง  
   ๕.๔.๓  การส่งเสริมการลงทุน  การค้าชายแดน  และการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ   ให ้
ความสำคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทย
และประเทศเพื่อนบ้าน  รวมท้ังส่งเสริมการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ีชายแดนโดยให้ความสำคัญกับ
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการ
ให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับ
ประเทศในภูมิภาคมากขึ้น  

๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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  ๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดย
คำนึงถึงขีดจำกัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิกำลังของทุกภาคส่วนนำระบบ
สารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ  บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม  เพิ่มพื้นที่ป่าไม้โดย
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว  อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้าง
รายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดทำฐานข้อมูลที่ดินเพื่อการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินใน อัตราก้าวหน้า กำหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และ
กำหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ำ จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่ เช่น 
คณะกรรมการลุ่มน้ำ และองค์กรผู้นำ คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่าง
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเท่ียว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยกำหนดปริมาณท่ี
เหมาะสมในการนำแร่มาใช้ประโยชน์ คำนึงถึงความจำเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุม
ผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ท่ีก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน  
   ๕.๕.๒  การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุท่ีใช้แล้วที่
มีประสิทธิภาพ ขับเคล่ือนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียม
เพื่อส่ิงแวดล้อม การศึกษาเพื่อส่ิงแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น  
   ๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้
สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (Green  Supply  Chain/Green  
Value  Chain)  ส่งเสริมการทำการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมท้ังส่งเสริมภาคบริการท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อย 
เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ  
   ๕.๕.๔  การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม   ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษท้ัง
ทางอากาศ ขยะ น้ำเสีย และของเสียอันตราย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดีให้กับ
ประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลำดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อน ากลับมา
ใช้ใหม่ให้มากท่ีสุด 
   เร่งกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานท่ีกำจัดในพื้นท่ีวิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายท่ีเหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการท่ียั่งยืน 
โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย  
   ๕.๕.๕  การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ   ผลักดันการจัดทำแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน   การเคลื่อนย้ายแรงงาน  การบริหารจัดการพลังงานและ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
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๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน   ส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย  ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ให้ความสำคัญกับการป่องกันน้ำท่วม  วางแผนป้องกัน
เมืองและพื้นที่ชายฝั่ง  พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   (Climate  
Resilience  City)  การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้าง
แนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดทำแผนธุรกิจต่อเนื่อง  รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มี
ประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงในอนาคต  
  ๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
   ๕.๖.๑  การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ  โดยให้มีช่องทางให้ทุก
ภาคส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ 
จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู ้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมู ล
ความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที ่ ไม่ด ำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริต 
คอร์รัปชันและคดีท่ีประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ  
   ๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อน
ภารกิจภาครัฐ ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  เพื่อให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มี
ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง  

๕.๖.๓  การสร้างรูปแบบการพัฒนา  อปท.  ให้เหมาะสม  สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม รวมท้ังเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเช่ือมโยงภาคส่วนต่างๆ  
ในระดับพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   ๕.๖.๔  การสร้างระบบตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  สร้างผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนมาก และเป็น
โครงการท่ีมีผลกระทบในวงกว้าง  
 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
1.3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   บทบาทภาคอีสาน  
(1) เป็นฐานผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนของ ประเทศ เพื่อสร้างความ

มั่นคงด้านอาหารและรายได้เกษตรกร  
(2) เป็นฐานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและเอธานอลของประเทศ เพื่อรักษาฐาน

รายได้เดิมและสร้างฐานใหม่ให้กับภาค 
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(5) เป็นประตูการค้า การท่องเท่ียวเช่ือมโยงกับอินโดจีน โอกาสใหม่ของภาคอิสาน  
(6) เป็นแหล่งท่องเที ่ยวและศึกษาทางโบราณคดี ยุคก่อน  ประวัติศาสตร์และ 

อารยธรรมขอม เนื่องจากเป็นเอกลักษณ์และมีเฉพาะอิสาน 
 

เป้าประสงค์ของการพัฒนา  
(1) เศรษฐกิจเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน สร้างความมั่นคงด้านอาหาร  และ

พลังงาน สร้างงานและความมั่นคงด้านรายได้ให้กับประชาชน และลดการเคล่ือนย้ายแรงงาน  
(2) คุณภาพชีวิตประชาชนสูงขึ้น ความเหลื่อมล้ำทางสังคมลดลง แรงงานมีทักษะ

ฝีมือและมีผลิตภาพการผลิตสูงขึ้น เข้าสู่สังคม ฐานความรู้ มีคุณภาพและคุณธรรม และมีความเป็นธรรม 
(3) สร้างความเข็มแข็งของชุมชน รักษาฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีท่ีดี งามและความ

มั่นคงของอาชีพเกษตรกรให้เป็นภูมิคุ้มกันของภาค  
(4) ทรัพยากรฯและส่ิงแวดล้อมได้รับการฟื้นฟูท้ังในเชิงปริมาณและ คุณภาพ รักษา

ความหลากหลายทางชีวภาพ ปราศจากมลพิษ และ มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
ยุทธศาสตร์   
(5) เพิ่มศักยภาพฐานการผลิตให้แข็งแกร่ง มีความสมดุลและมีความสามารถในการแข่งขัน  
(6) พัฒนาคนให้มีคุณภาพภายใต้แนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(7) สร้างความเป็นธรรมในสังคมและความเข็มแข็งของชุมชน  
(8) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด (Vision) 
  “ประตูอีสานสู่สากล  (Northeast gateway to Global communities)” 
 เป้าประสงค์ของกลุ่มจังหวัด (Goals) 

             “ สังคมเข้มแข็ง  ประชาชนมั่งค่ัง ” 
         ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด (Strategic Issues) 

(4) การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออก (ข้าวหอมมะลิ) 
(5) การพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตร   
(6) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหม และอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
(4) การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ 
(5) การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ของกลุ่มจังหวัด (Strategies) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ 

การยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์แบบบูรณาการและยั่งยืน 
(2) ส่งเสริมการลงทุนโดยเน้นวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) 
(2) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
(3) ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ 
(4) ผลักดันอุตสาหกรรมประกอบตัวถังรถยนต์โดยสารและรถบรรทุก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าเกษตร 
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(4) เพิ่มความเข้มแข็งและเช่ือมเครือข่ายสถาบันเกษตรกรเพื่อการแปร
รูปและการตลาด 

(5) การเพิ่มศักยภาพในการผลิต แปรรูปและการส่งออก 
(6) การรักษาส่ิงแวดล้อม 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม 
(4)  การตลาดนำการผลิต 
(5)  การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหม 
(6)  การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน 
การพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
(4) การส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
(5) การปรับปรุงกระบวนการเรียนรู ้
(6) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาการท่องเท่ียว 
(6) การเพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียว 
(7) การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรม 
(8) การเพิ่มศักยภาพสินค้าและบริการ 
(9) การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอำนวยความสะดวก 
(10) การพัฒนาผู้มีส่วนร่วมในการท่องเท่ียว 

1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 
ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
(1) เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม การเกษตร การท่องเที่ยว Logistics และพลังงาน

สะอาดในภูมิภาค 
(2) เป็นศูนย์กลางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ 

ตามมาตรฐานสากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
(3) เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
(4) เป็นศูนย์กลางในการป้องกันภัยคุกคาม และเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อปกป้อง 

สถาบันหลักของชาติ 
(5) เป็นท่ีต้ังของส่วนราชการท่ีมีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 

 
วิสัยทัศน์ จังหวัดนครราชสีมา ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
“โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรมใหม่ เกษตร อุตสาหกรรม ปลอดภัย” 

เป้าประสงค์รวม 
   (1) เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา 
   (2) เพื่อพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
   (3) เพื่อเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และลดมลพิษด้านส่ิงแวดล้อม 
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   (4) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม และ
ปกป้องสถาบันหลักของชาติ 
   (5) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   (1) การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
   (2) ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
   (3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
   (4) การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
   (5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขัน
เศรษฐกิจ 

1. เพ่ือขยายอัตราการ
เจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน  ใน
จังหวัด (%) 

1. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิม
รายได้ลดรายจ่าย ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  (%)       

2. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้า 
และบริการภาคการเกษตรต้นทาง 
กลางทาง และปลายทาง 

  3. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้าและ
บริการภาคนอกการเกษตรต้นทาง 
กลางทาง และปลายทาง 

  4. สนับสนุนการผลิตและสร้าง
ผลงานนวัตกรรมการเกษตร 
อุตสาหกรรมและอาหารปลอดภัย ที่
สอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัด 

  5. ส่งเสริมการนำนวัตกรรม
การเกษตร อุตสาหกรรม และ
อาหารปลอดภัย (Food Valley) 
มาใช้เพ่ิมศักยภาพในการผลิต 

  6. สนับสนุนการสร้างรายได้จาก
การท่องเท่ียวและกีฬา 

    3. จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพในพ้ืนที่  (ครัวเรือน) 

7. สนับสนุนการสร้างอาชีพ ใน
ครัวเรือนในชุมชนต่าง ๆ โดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  2. เพ่ือสร้าง
เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ 

4. อัตราการว่างงาน (%) 8. สร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือ
ให้กับผู้ว่างงาน 

  5. อัตราส่วนหน้ีเฉลี่ยต่อรายได้
เฉลี่ยของครัวเรือน (เท่า) 

9. ส่งเสริมความเป็นอยู่ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
6. อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อ
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน (%) 

10. อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อ
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน (%) 
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ยุทธศาสตร์ที ่
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

  
3. เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

7. ผลิตภาพแรงงาน  
(บาท/คน) 

11. เพ่ิมทักษะความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญของแรงงาน    เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าผลผลิตของสินค้าและ
บริการ 

  

 

8. จำนวนผู้ประกอบการด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 
(ราย) 

12. สนับสนุนการพัฒนา
ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม 
(Innovative Entrepreneurship 
Development)และผู้ประกอบการ
ใหม่ทางธุรกิจเทคโนโลยี (Tech 
Startup) ของจังหวัด 

  

  

  13. ส่งเสริมการให้ความรู้ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิส ติกส์กับ
หน่วยงานภาครัฐ    ภาคธุรกิจและ
เอกชน 

  

  

  14. เพ่ิมทักษะความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญของแรงงานด้านการ
ท่องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและ
บริการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2
ยกระดับสังคม ให้เป็น
เมืองน่าอยู่ 

1. เพ่ือลดความยากจน
และความเหลื่อมล้ำ 

1. ร้อยละของประชากร ที่อยู่ใต้เส้น
ความยากจน (%) 

1. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อเพ่ิมรายได้
ลดรายจ่าย 

 

 

2. สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ 
(Gini Coefficient) 

2. ส่งเสริมการกระจายรายได้อย่าง
ทั่วถึง และได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก
จากโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ 
รวมทั้งระบบป้องกันภัยที่เอ้ือต่อการ
กระจายเศรษฐกิจ 

  2. เพ่ือพัฒนา โครงข่าย
ความคุ้มครองทางสังคม 

3. ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคม
ต่อกำลังแรงงาน (%)     

3. ส่งเสริมการเขา้ถึงระบบสังคมและ
ประกันสังคมของแรงงานในจังหวัด 

  

 

4. ร้อยละความครอบคลุมของบัตร
ประกันสุขภาพของประชาชน (%) 

4. ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะสุข
ที่มีคุณภาพและสามารถบริการได้อย่าง
ครอบคลุม 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

  
2. เพ่ือใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

7. สัดส่วนปริมาณการใช้น้ำมัน
เชื้อเพลิงเพื่อยานพาหนะต่อประชากร 
(ลิตร/คน) 

9. รณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้
ยานพาหนะส่วนตัว โดยเปลี่ยนมาใช้
รถสาธารณะแทน 

  
  

8. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภา
ครัวเรือนต่อประชากร (ล้าน 
กิโลวัตต์/คน/ปี) 

10. รณรงค์ให้ประชาชนประหยัด
พลังงานไฟฟ้า 

  
  

9. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าในภาค
ที่ไม่ใช่ครวัเรือนต่อ GPP (กิโลวัตต์-
ชั่วโมง/ล้านบาท) 

11. รณรงค์ให้ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

  

  

10. สัดส่วนปริมาณการใช้น้ำมัน
เชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม ต่อ GPP 
ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/ 
ล้านบาท)  

12. รณรงค์ให้ผู้ประกอบการ 
ลดชั่วโมงการผลิตลงในบางช่วงเวลา 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 4  
การเสริมสร้างความ
มั่นคงทุกมิติ เพ่ือ
ปกป้องสถาบันหลัก
ของชาติ และ ความ  
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

1. เสริมสร้างความ
มั่นคงเพื่อปกป้อง
สถาบันหลักของชาติ 

1.จำนวนตำบลที่เขา้ร่วมกิจกรรม
เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจถึง
ความสำคญัของสถาบันหลักของชาติ 
(ตำบล) 

1. สร้างความรูค้วามเขา้ใจถึง
ความสำคญัของสถาบันหลักของชาติ
ให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบ 

 

 

 
2.ส่งเสริม พัฒนาอาชีพตามแนวทาง
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำร ิ

 

 

 
3.ส่งเสริมการเรียนรู้หลักการ         
ทรงงานและแนวพระราชดำร ิ

 
2. เป็นศูนย์บริหาร
จัดการเครือข่ายการ
ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาด้านความมั่นคง
ทุกมิติ  

2. จำนวนตำบลที่เขา้ร่วมโครงการ/
กิจกรรมเครือข่ายการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาทุกมิติ (ตำบล) 

4. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

 

 

 
5. การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย ์
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ยุทธศาสตร์ที ่
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

   

6. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
บุกรุกทำลายทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

7. การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
ก่อการร้ายและอาชญากรรมข้าม
ชาติ 

    3. จำนวนตำบลที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมเครือข่ายการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาทุกมิติ 
(ตำบล) (ต่อ) 

8.การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
คุกคามรูปแบบใหม ่

    9. การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
พิบัติ 

    10. การป้องกันและรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในจังหวัด 

    11. ส่งเสริมและสร้างเครือข่าย  

      12. ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย 

  3. เสริมสร้างความ
ปรองดอง และความ
สมานฉันท์ในชาติ 

4.สร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง (ตำบล) 12. ส่งเสริมการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ ของประชาชน 
หรือนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัด 

  5.สร้างการมีส่วนร่วม  (ตำบล) 13. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 

1. ร้อยละของสถานพยาบาลที่ได้รับ
การรับรองคุณภาพ HA (%) 

1. เพ่ิมขีดความสามารถการให้บริการ
ภาครัฐ 

2. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
น้ำประปา (%) 

  

3. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
ไฟฟ้า (%) 

  

4. ร้อยละของประชากรที่เขา้ถึง
อินเตอร์เน็ต (%) 
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ยุทธศาสตร์ที ่
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

    5. จำนวนครั้งที่ให้บริการภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เชิงรุก 
(ครั้ง) 

  

    6. ร้อยละความสำเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ (%) 

  

    7. ร้อยละของภาษีท้องถ่ินที่
จัดเก็บรายได้ ไม่รวมเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ (%) 

2. เพ่ิมขีดความการจัดเก็บรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  2. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การพัฒนาองค์กร 

8. ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อประสิทธิภาพการ
พัฒนาองค์กร (%) 

3. การพัฒนาบุคลากร 

  4 การปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

  5. การปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร 

  6. การสร้างความโปรง่ใสในองค์กร 

รวม 5 ยุทธศาสตร ์
รวม 5 เป้าประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์ 
รวม 46 ตัวชี้วัด รวม 61 กลยุทธ ์
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สรุป 

วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์รวม ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ 

วิสัยทัศน์ : 
โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรมใหม่ เกษตร อุตสาหกรรม ปลอดภัย

  

เป้าประสงค์
รวม

1) เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจของ
จังหวัด
นครราชสีมา

2) เพื่อพัฒนา
สังคมให้เป็นเมือง
น่าอยู่

3) เพื่อเพิ่มพูนความ
อุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และลดมลพิษด้าน
ส่ิงแวดล้อม

4) เพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคง ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยคุกคาม และ
ปกป้องสถาบันหลักของชาต ิ

5) เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีสมรรถนะสูง
อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

1) การพัฒนา
และเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขัน
เศรษฐกิจ

2) ยกระดับสังคม 
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

3) บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ให้มีความสมบูรณ์
อย่างย่ังยืน

4) การเสริมสร้างความ
มั่นคงทุกมิติ เพื่อปกป้อง
สถาบันหลักของชาติ และ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

5) การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

3 เป้าประสงค์ 4 เป้าประสงค์ 3 เป้าประสงค์ 3 เป้าประสงค์ 2 เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
8 ตัวชี้วัด 15 ตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด 8 ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ 14 กลยุทธ์ 16 กลยุทธ์ 12 กลยุทธ์ 13 กลยุทธ์ 6 กลยุทธ์
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1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
5) วิสัยทัศน์ 
 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา เป็นองค์กรหลักในการจัดบริการ

สาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน” 
6) พันธกิจ 

ปฏิบัติภารกิจอำนาจหน้าที ่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริ หารส่วนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และ  
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามกฎหมายอื่นที่เกี ่ยว ข้อง อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

7) เป้าหมายการพัฒนา 
1. ประชาชนมีแหล่งน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร 
2. ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการ

เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
3. ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพ ด้านการเกษตร 
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
5. ประชาชนเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
6. ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน ปลอดภัยใช้งานได้ดี 
7. ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม 
8. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและนันทนการอย่างเหมาะสม 
9. ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว 
10. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีธรรมาภิบาลดีขึ้น 
11. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
12. ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 

8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1.  ย ุทธศาสตร ์ การสานต อ 
แนวทางพระราชดําริ 

   1.1ประสานและบริหารการจัดการน้ำ ตาม 
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
เม ื ่ อป  2538 เพ ื ่ อแก ไขและป องก ันป ญหา
อุทกภัยอยางเปนระบบ 
   1.2 พ ัฒน า ข ุ ด ล อกค ู คล อ งแล ะ จ ั ด ส ร า ง 
แหลงน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื ่อการเกษตร เพื่อ
การอุปโภคและบริโภค รวมทั ้งวางโครงการเพื่อ 
แกไขปญหาน้ำทวมและน้ำแลง     
   1.3 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2.ยุทธศาสตร์ดานการพ ัฒนา
การศึกษา 

   2.1 สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาใหเปน 
ไปตามมาตรฐานการศึกษา  
   2.2 พัฒนาและเตรียมบุคลากรดานการศึกษา 
ครู  นักเรียนใหเปนผูมีคุณภาพ มีทักษะและ
ศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคม
อาเซียน 
   2.3 สนับสนุนใหมีการนําระบบเทคโนโลยี
สารสน เทศมาใช เป น เคร ื ่ อ งม ื อประกอบ 
การศึกษา เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชน
ท่ัวไป 
   2.4 ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อม
และตระหน ักถ ึงความสำค ัญของการเ ข ้ า สู่
ประชาคมอาเซียนในทุกด้าน 
   2.5 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

3.ยุทธศาสตร์ดานการ
พัฒนาการเกษตร 

3.1 พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ ์พืช 
ที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม 
เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูง โดยขอความ
ร่วมมือและให้ความร ่วมมือกับหน่วยงานท้ัง
ภาครัฐและเอกชน 
3.2 ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร ปร ับปร ุงผลผลิตให้ม ีค ุณภาพ มี
มาตรฐานสากลโดยการร ่วมมือและให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
3.3 สงเสร ิมการพัฒนาเคร ือข ่ายผู ้นำด ้าน
การเกษตร อาสาสมัครการเกษตร 
3.4 ส่งเสริม สนับสนุนการถนอมและแปรรูป
สินค้าทางการเกษตร และเพิ่มช่องทางตลาด 
3.5 สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือก ตาม
นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
3.6 ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยง
สัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภค เพื่อจำหน่ายและ
เพื่อการอนุรักษ์ 

องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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  ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

4. ยุทธศาสตร์ดานการพัฒนา
สังคม 

4.1 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน 
คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง 
4.2 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
4.3 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิต
ของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ประชาชนและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน 
4.4 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตาม
ความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น 
4.5 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิต
และการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
4.6 ดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการ
ประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรคและ
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
4.7 ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ท่ีเป็น
แบบอย่างท่ีดีและสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม 
สร้างช่ือเสียงให้กับจังหวัดนครราชสีมา 

องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

5.1 พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน (อสม.) 
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาล
ประชาชนในทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
และหน่วยงานหรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 
5.3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนใน
ทุกระดับให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้
การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกัน
โรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การร ับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์และเข้ารับการตรวจสุขภาพ
หรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอน
และวิธีการทางการแพทย์ 

องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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  ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

6. ย ุทธศาสตร์ด านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื ้นฐานให้สอดคล้องกับความ
จำเป็นและความต้องการของประชาชน 
6.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่าง
ท่ัวถึง 
6.3 ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ
และองค ์กรปกครองส ่วนท้องถ ิ ่นอ ื ่นๆ เพื่อ
สนับสนุนเครื ่องมือ เครื ่องจักรกล ตลอดจน
ผู ้ปฏิบ ัต ิงานที ่ม ีความชำนาญในการพ ัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
6.4 ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริม
ให ้ ป ร ะชาชน เข ้ า ใ จ ในการ ใช ้ และ รั กษา
สาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 
6.5 ดำเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัด
นครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร ความ
ปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการให้การ
บริการแก่ประชาชน 
 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ท ่องเท ี ่ยว ศาสนา-ว ัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา 

7.1 พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
โคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่
กิจกรรมการท่องเท่ียว 
7.2 พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้าง
แหล่งท่องเที ่ยวใหม่ รวมทั ้งกิจกรรมด้านการ
ท่องเที ่ยว และสิ ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ 
กระต ุ ้นเศรษฐก ิจและสร ้างรายได ้จากการ
ท่องเท่ียวของจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น 
7.3 สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของ
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวและสร้างเครือข่าย 
พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยการจับคู่
ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้า
ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 
7.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา และ
จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ รวมถึงการสร้าง
ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 
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  ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

8. ยุทธศาสตร์ดานการบร ิหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

8.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับ
การปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ  
8.2 นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน
ภายในองค์กร 
8.3 สน ับสน ุนบ ุคลากรในสังก ัด ให ้ ได ้รับ
การศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อ
ยกระด ับประส ิทธ ิภาพ การทำงานให ้ เกิด
ประสิทธิผลในการบริการประชาชนและในการ
ส่ือสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน 
8.4 บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาท้องถิ่น สร้าง
ประ โยชน ์ ส ู ง ส ุ ดแก ่ประชาชนในจ ั ง หวั ด
นครราชสีมา 
8.5 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมใน
การกำหนดนโยบายและความต ้องการของ
ประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
8.6 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

9. ย ุทธศาสตร ์ด านการร ักษา
ความปลอดภ ั ย ในช ี ว ิ ต แ ล ะ
ทรัพย์สิน 

9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือน
ภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ 
9.2 ส่งเสร ิม สนับสนุนและร ่วมมือกับส่วน
ราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กร 
ที ่เกี ่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
9.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้อง
วงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที ่สำคัญ โดย
สร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 
9.4 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดต้ังและอบรมฟื้นฟู
ตำรวจบ้าน และอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) และดูแลร ักษาความปลอดภัยและ
การจราจร 
 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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  ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

10. ยุทธศาสตร์ดานการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

10.1 พ ัฒนาฟ ื ้นฟ ูและอน ุร ักษ ์ธรรมชา ติ  
สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลอง และป่าไม้
ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
10.2 รณรงค์สร้างสำนึก เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถิ่นทุกระดับ 
10.3 จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะ
มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
 

องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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14. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบัลลังก์ 
14.1 วิสัยทัศน์ 

“เป็นศูนย์กลางบูรณาการ การบริหารจัดการท่ีดีภายใต้หลักธรรมมาภิบาล  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน” 

14.2 ยุทธศาสตร์ 
11) ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
12) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา                             
13) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
14) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
15) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
16) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
17) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
18) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
19) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
20)  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

14.3 เป้าประสงค ์
5) ประชาชนมีแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6) ประชาชนก้าวข้ามพ้นความยากจนบนพื้นฐานทางสังคมท่ีพอเพียง สมดุล เข้มแข็งของ

ชุมชน 
7) ประชาชนเข้าถึงระบบการศึกษาท่ีมีมาตรฐานอย่างท่ัวถึง 
8) ประชาชนมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
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ยุทธศาสตร์ที ่ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การสานต่อแนวทาง
พระราชดำร ิ
 

1. ประชาชนมีแหล่ง
เรียนรู้ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.ประชาชนได้รับความรู้
และประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (คน) 

1.สร้างแหล่งเรียนรู้ตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.เพิ่มปริมาณการกักเก็บ
น้ำ 

2. ปริมาณความจุที่เพิ่มข้ึน
ของแหล ่งน ้ำ (ล ูกบาศก์
เมตร) 

2.ขุดลอกแหล่งน้ำเดิม 
และสร้างแหล่งกักเก็บ
น้ำเพ่ิมเติม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาการศึกษา                             
 

1.เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน 

1. ร้อยละของจำนวนเดก็ที่
มีพัฒนาการสมวัย 

1.จัดส่งบุคลากรทางการ
ศ ึ ก ษ า เ ข ้ า ร ั บ ก า ร
ฝึกอบรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาการเกษตร 

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
ทำเกษตรทางเลือก เพิ่ม
คุณภาพและประสิทธิภาพของ
นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง โดย
ความร่วมมือทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

1.จำนวนครัวเรือนที่ได้รับ
การส่งเสริมอาชีพในพ้ืนที่  
(ครัวเรือน) 

1. สร้างแหล่งเรียนรู้การ
ประกอบอาชีพ 2. สร้าง
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกจิ
พอเพียงเพ่ือเป็นต้นแบบ
ในการประกอบอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาสังคม 

1.  เพ ื ่ อส ่ ง เสร ิ มความ
เข้มแข็งของชุมชน 
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
บทบาทของสตร ี  เ ด็ ก 
เยาวชน ผ ู ้ ส ู งอาย ุและ
ผู้ด้อยโอกาส 

1.จำนวนหมู ่บ ้านที ่ เป็น
ต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง 
2.จำนวน เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ท่ี
ได้รับการส่งเสริมพัฒนา 

1 . จ ั ด อ บ ร ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการชุมชนเข้มแข็ง 
2.ก ิ จกรรมโร ง เร ี ยน
ผู้สูงอายุ 
3.จ ัดต ั ้งสภาเด ็กและ
เยาวชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ก า ร พ ั ฒ น า
สาธารณสุข 
 

1.เพ่ือส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยของประชาชนใน
ทุกระดับให้มีสุขภาพ
แข็งแรง 

1. อัตราการเจ็บป่วยของ
ประชาชนลดลง 

1.กิจกรรมรณรงค์
ป้องกันโรค 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.เพ่ือปรับปรุงและแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนใน
การคมนาคม 

1.จำนวนสายทางท ี ่ ไ ด้
ดำเนินการ (โครงการ) 

1.ก ่อสร ้าง/ปร ับปรุง
เส้นทางคมนาคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาการ
ท่องเท่ียว ศาสนา- 
วัฒนธรรมประเพณี
และกีฬา 
 

1. เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
กิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
2.เพ่ือสร้างแหล่ง
ท่องเท่ียวรวมถึงกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว 

1. จำนวนกิจกรรมด้าน
ศาสนา ศิลป วัฒนธรรม 
2. จำนวนเส้นทางที่
ปรับปรุงสู่แหล่งท่องเท่ียว 
(สาย) 

1.จัดกิจกรรมเพ่ือ
อนุรักษ์และสืบสาน
ศาสนา ศิลป –วัฒนธรร 
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์สอง
ข้างทางสู่แหล่งท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ที ่ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์
ยุทธศาสตร์ที่ 8  
การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดี 
 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
พัฒนาองค์กร 
 
 
2.เปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

1. ร้อยละความ 
พึงพอใจของประชาชนต่อ
ประสิทธิภาพการพัฒนา
องค์กร (%) 
2. ร้อยละของตัวแทน
ครัวเรือนที่เข้ามามีส่วนร่วม  

1.การพัฒนาบุคลากร 
2.การปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 
3. การปรับปรุง
วัฒนธรรมองค์กร 
4.การสร้างความโปรง่ใส
ในองค์กร 
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5.การจัดเวทีประชาคม
รับฟังความคิดเห็น 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 
การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

1. เตรียมความพร้อมใน
การป้องกันภัยและการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 
2. ป้องกันอุบัติเหตุจาก
การใช้ถนน 

1.จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 
 
 
2. จำนวนครั้งในการต้ังจุด
บริการ 

1. การจัดฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน  
(อปพร.) และเจ้าหน้าที่
หน่วย 
กู้ชีพกู้ภัย 
2.การจัดต้ังจุดบริการ
ช่วงเทศกาลสำคัญ 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
 

1. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำและ
ป่าไม้ให้มีความอุดม
สมบูรณ ์
 
 2.เพ่ือส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน 
 

1.ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่
สีเขียว 
2. จำนวนแหล่งน้ำท่ีได้รับ
การขุดลอก (แห่ง) 
 
 

1.การจัดกิจกรรมปลูก
ต้นไม้ 
2. การขุดลอกคูคลองที่
ต้ืนเขินหรือกำจัดวัชพืช
ในแหล่งน้ำ 

 
 
 

15. การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การสานต่อ   
    แนวทางพระราชดำริ 
   1.1 แผนงานสร้าง
ความ 
         เข้มแข็งของชุมชน 
  1.2 แผนงานการเกษตร 

 
 

 

           

รวมทั้งสิ้น             
2) ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการศึกษา 
   2.1 แผนงานการศึกษา 

            

รวมทั้งสิ้น             
3) ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการเกษตร 
    3.1 แผนงาน
การเกษตร 

            

รวมทั้งสิ้น             

แบบ ผ. 01 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลตำบลบัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา หน้า 94 
 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4) ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสังคม 
    4.1 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 
    4.2 แผนงานสังคม
สงเคราะห ์
    4.3 แผนงานงบกลาง 

            

รวมทั้งสิ้น             
5) ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสาธารณสุข 
    5.1 แผนงาน
สาธารณสุข 

            

รวมทั้งสิ้น             
6) ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    6.1 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

            

รวม             
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ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

7) ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเท่ียว 
ศาสนา วัฒนธรรม     
ประเพณีและกีฬา 
    7.1 แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

            

รวม             
8) ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี 
    8.1 แผนงานบริหาร
ทั่วไป 
    8.2 แผนงานสร้าง
ความ 
         เข้มแข็งของชุมชน 

            

รวมทั้งสิ้น             
9) ยุทธศาสตร์ด้านการ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน        
    9.1 แผนงานการ
รักษาความ สงบภายใน 

            

รวมทั้งสิ้น             
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ยุทธศาสตร์ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

10) ยุทธศาสตร์ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
      10.1 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 
 

            

รวมทั้งสิ้น             
รวมทั้งหมด             
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 
********************************************* 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
 1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราช 
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ) 

เพ่ืออนุรักษ์
ทรัพยากรที่มี
คุณค่า ให้คงอยู่
สืบไป 

-จัดประชุม
คณะทำงาน 
-สำรวจพ้ืนที่ปกปักษ์ 
-จัดทำทะเบียนพืช
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

100,000 
ทต. 

100,000 
ทต. 

100,000 
ทต. 

100,000 
ทต. 

100,000 
ทต. 

1 ครั้ง ประชาชนมี
ทรัพยากรที่
มีคุณค่า
สำหรับใช้
ประโยชน์ไป
จนถึงรุ่น
ลูกหลาน 

สำนักปลัด 

2 โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงให้
ประชาชนศึกษาเป็น
แนวทางการประกอบ
อาชีพ 

แหล่งเรียนรู้การประกอบ
อาชีพตามแนวพระดำริ
เศรษฐกิจ พอเพียง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
กิจกรรม
ของ
แหล่ง
เรียนรู้ 

ประชาชน 
มีคุณภาพ
ชีวิตดีข้ึน 

สำนักปลัด 

 
 

แบบ ผ. 02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดำริสง่เสริม
การดำเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีความรู้และ
ทักษะในการ
ดำเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส่งเสริมอาชีพ  
ลดต้นทุน 
เพ่ิมผลผลิต
ตามแนว
พระราชดำริ
เศรษฐกิจ
พอเพียง  

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 1 ครั้ง ประชาชน 
มีคุณภาพ
ชีวิตดีข้ึน 

สำนักปลัด 

4 โครงการเกษตรเพ่ือ
อาหารกลางวันตาม
แนวพระราชดำร ิ

เพ่ือขับเคลื่อน
โครงการเกษตร
เพ่ืออาหาร
กลางวันตามแนว
พระราชดำร ิ
 

สนับสนุน
งบประมาณ
ให้แก่โรงเรียน
ในเขตเทศบาล
ตำบลบัลลังก์  

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 ครั้ง เด็กนักเรียน
ได้รับ
สารอาหาร
ครบถ้วน 

 

5 โครงการพัฒนา
บทบาทสตรีเทศบาล
ตำบลบัลลังก์  

เพ่ือให้
คณะกรรมการ 
ศบกต.ตำบล
บัลลังก์ มีองค์
ความรู้ในการ
ขับเคลื่อนการ
ทำงาน 

จัดอบรมและ
ศึกษาดูงาน
ให้แก่ 
คณะกรรมการ 
ศบกต. 

- - - 930,000 - 1 ครั้ง ประชาชน 
มีคุณภาพ
ชีวิตดีข้ึน 

สำนักปลัด 
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1.2 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(-บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ขุดสระสาธารณะ
ประโยชน์   
โนนป่าช้า  
หมู่ที่ 2 

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
และทำการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 
 

ขุดสระสาธารณะ
ประโยชน์   
โนนป่าช้า 

- - 300,000 
ทต. 

- - 1 แห่ง ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ดีข้ึน 

กองช่าง 

2 โครงการขุดลอก
หนองผักกระเฉด  หมู่
ที่ 3 

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
และทำการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 
 

ขุดลอกหนองผัก
กระเฉด 
 

- - 200,000 
ทต. 

- - 1 แห่ง ประชาชนมี
น้ำใช้เพียงพอ 

กองช่าง 

3 โครงการขุดลอกสระ
หนองแจง 
หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
และทำการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

 

ขุดลอกสระหนองแจง 
(สระนอก) 

150,000 
ทต. 

- - - - 1 แห่ง ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ดีข้ึน 

กองช่าง 

4 โครงการขุดสระ
หนองกระทุ่ม 
หมู่ที่ 14 

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
และทำการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

 

สระหนองกระทุ่ม 
 

- - 100,000 
ทต. 

- - 1 แห่ง ประชาชนมีน้ำ
ใช้พียงพอ 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(-บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการขุดคลองส่งน้ำจากป่า
เกียบกลาง- สระประปา 
หมู่ที่ 14 

เพ่ือให้ประชาชนมี
แหล่งน้ำเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค และ
ทำการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 
 

คลองสง่น้ำจาก 
ป่าเกียบกลาง- 
สระประปา 

- - 200,000 
ทต. 

- - 1  แห่ง ประชาชนมีน้ำ
ใช้พียงพอ 

กองช่าง 

6 โครงการขุดลอกคลองท่าลี ่
หมู่ที่ 17 

เพ่ือให้ประชาชนมี
แหล่งน้ำเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค และ
ทำการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกคลองท่าลี ่
 

- - 100,000 
ทต. 

- - 1  แห่ง ประชาชนมีน้ำ
ใช้พียงพอ 

กองช่าง 

7 โครงการขุดขยายสระน้ำหนอง
ข้าวหยอด 
หมู่ที่  17 

เพ่ือให้ประชาชนมี
แหล่งน้ำเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค และ
ทำการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขุดขยายสระน้ำ
หนองข้าวหยอด 

- - 100,000 
ทต. 

- - 1  แห่ง ประชาชนมีน้ำ
ใช้พียงพอ 

กองช่าง 
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โครงการขุดสระ  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(-บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการขุดคลองส่งน้ำจากป่า
เกียบกลาง- สระประปา 
หมู่ที่ 14 

เพ่ือให้ประชาชนมี
แหล่งน้ำเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค และ
ทำการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

คลองสง่น้ำจาก 
ป่าเกียบกลาง- 
สระประปา 

- - 200,000 
ทต. 

- - 1  แห่ง ประชาชนมีน้ำ
ใช้พียงพอ 

กองช่าง 

6 โครงการขุดลอกคลองท่าลี ่
หมู่ที่ 17 

เพ่ือให้ประชาชนมี
แหล่งน้ำเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค และ
ทำการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกคลองท่าลี ่
 

- - 100,000 
ทต. 

- - 1  แห่ง ประชาชนมีน้ำ
ใช้พียงพอ 

กองช่าง 

7 โครงการขุดขยายสระน้ำหนอง
ข้าวหยอด 
หมู่ที่  17 

เพ่ือให้ประชาชนมี
แหล่งน้ำเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค และ
ทำการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขุดขยายสระน้ำ
หนองข้าวหยอด 

- - 100,000 
ทต. 

- - 1  แห่ง ประชาชนมีน้ำ
ใช้พียงพอ 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(-บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการขุดคลองส่งน้ำจากป่า
เกียบกลาง- สระประปา 
หมู่ที่ 14 

เพ่ือให้ประชาชนมี
แหล่งน้ำเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค และ
ทำการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

คลองสง่น้ำจาก 
ป่าเกียบกลาง- 
สระประปา 

- - 200,000 
ทต. 

- - 1  แห่ง ประชาชนมีน้ำ
ใช้พียงพอ 

กองช่าง 

6 โครงการขุดลอกคลองท่าลี ่
หมู่ที่ 17 

เพ่ือให้ประชาชนมี
แหล่งน้ำเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค และ
ทำการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกคลองท่าลี ่
 

- - 100,000 
ทต. 

- - 1  แห่ง ประชาชนมีน้ำ
ใช้พียงพอ 

กองช่าง 

7 โครงการขุดขยายสระน้ำหนอง
ข้าวหยอด 
หมู่ที่  17 

เพ่ือให้ประชาชนมี
แหล่งน้ำเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค และ
ทำการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขุดขยายสระน้ำ
หนองข้าวหยอด 

- - 100,000 
ทต. 

- - 1  แห่ง ประชาชนมีน้ำ
ใช้พียงพอ 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(-บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการขุดคลองส่งน้ำจากป่า
เกียบกลาง- สระประปา 
หมู่ที่ 14 

เพ่ือให้ประชาชนมี
แหล่งน้ำเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค และ
ทำการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

คลองสง่น้ำจาก 
ป่าเกียบกลาง- 
สระประปา 

- - 200,000 
ทต. 

- - 1  แห่ง ประชาชนมีน้ำ
ใช้พียงพอ 

กองช่าง 

6 โครงการขุดลอกคลองท่าลี ่
หมู่ที่ 17 

เพ่ือให้ประชาชนมี
แหล่งน้ำเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค และ
ทำการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกคลองท่าลี ่
 

- - 100,000 
ทต. 

- - 1  แห่ง ประชาชนมีน้ำ
ใช้พียงพอ 

กองช่าง 

7 โครงการขุดขยายสระน้ำหนอง
ข้าวหยอด 
หมู่ที่  17 

เพ่ือให้ประชาชนมี
แหล่งน้ำเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค และ
ทำการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขุดขยายสระน้ำ
หนองข้าวหยอด 

- - 100,000 
ทต. 

- - 1  แห่ง ประชาชนมีน้ำ
ใช้พียงพอ 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
1 

โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพ่ือส่งเสริม
กิจกรรมของ
เด็กๆ ให้กล้าคิด 
กล้าแสดงออก 

นักเรียนในเขต
พื้นที่ทั้ง 8 
แห่งและเด็ก
ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของ
เทศบาล 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 1 ครั้ง เด็กๆ กล้า
แสดงออก
อย่าง
สร้างสรรค ์

กอง
การศึกษา 

2 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใชจ้่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

เพ่ือสนับสนุนการ
จัดทำอาหาร
กลางวันและคา่
จัดการเรียนการ
สอนให้แก่เด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

จัดหาอาหาร
กลางวัน/
จัดซื้อวัสดุ
ทางการศึกษา
สำหรับศูนย์
พัฒนาเด็ก 
เล็ก 

897,000 
อุดหนุน 

1,165,000 
อุดหนุน 

1,200,000 
อุดหนุน 

1,200,000 
อุดหนุน 

1,200,000 
อุดหนุน 

1 ปี
การศึกษา 

เด็กเจริญ 
เติบโต
สมวัย/มี
ความรู้ 
ทักษะตาม
มาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 
 

โครงการอาหาร
กลางวัน
โรงเรียน 

เพ่ือให้เด็ก
นักเรียนได้รับ
สารอาหาร
ครบถ้วน มีการ
เจริญเติบโต
สมวัย ร่างกาย
สมบูรณ์ แข็งแรง 

อุดหนุน
ค่าอาหาร
กลางวันให้แก่
โรงเรียนใน
เขตตำบล
บัลลังก์ 8 
แห่ง 

2,012,000 
อุดหนุน 

2,200,000 
อุดหนุน 

2,210,000 
อุดหนุน 

 

2,210,000 
อุดหนุน 

 

2,210,000 
อุดหนุน 

 

1 ปี
การศึกษา 

เด็กมีการ
เจริญ 
เติบโตตาม
วัย 

กอง
การศึกษา 

 

4 โครงการแข่งขัน
ศักยภาพ
พัฒนาการเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ตำบลบัลลังก ์

เพื่อให้เด็กได้แสดง
ศักยภาพทางด้าน
พัฒนาการตาม
ความถนัดเพื่อ
วัดผลการเรียนการ
สอน 

จัดการแข่งขัน
เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของ
เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาล
ตำบลบัลลังก์ 
 

7,000 
ทต. 

20,000 
ทต. 

20,000 
ทต. 

20,000 
ทต. 

20,000 
ทต. 

8 แห่ง สามารถ
วัดผลการ
เรียนการ
สอน 

กอง
การศึกษา 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพือ่พัฒนาไปสู่ครัวของโลกและฐานการผลิต
พลังงานสะอาด 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
 3.1 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
จัดทำปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ 

เพ่ือส่งเสริมการ
ใช้สารอินทรีย์
แทนสารเคมี 

จัดอบรมให้แก่
เกษตรตำบล
บัลลังก ์

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 1 ครั้ง เกษตรกร 
สามารถลด
ต้นทุน/เพ่ิม
ผลผลิตมี
รายได้
เพ่ิมข้ึน 

 สำนักปลัด 

2 โครงการสง่เสริม
การพัฒนา
คุณภาพและเพ่ิม
ผลผลิตทาง
การเกษตร 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพ
และเพ่ือให้
ประชาชน
ปลอดภัยจากการ
ใช้สารเคม ี

1.จัดอบรมให้แก่
กลุ่มเกษตรกร 
จำนวน 100 คน 
2.จัดเวทีสรุปผล 
ถอดองค์ความรู้ 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

250,000 
 

250,000 1 ครั้ง ประชาชนมี
ความเป็นอยู่
ที่ดีข้ึน 

 สำนักปลัด 

3 โครงการสง่เสริม
และพัฒนา
คุณภาพดิน 

เพ่ือให้ประชาชน
มีทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพที่
สามารถแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจนได้อย่าง
ย่ังยืน 

จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
ให้แก่กลุ่ม
เกษตรกร 
จำนวน 50 
คน 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 1 ครั้ง ประชาชนมี
ความเป็นอยู่
ที่ดีข้ึน 

 สำนักปลัด 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
1 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและ
ความเข้มแข็ง
ของชุมชนอย่าง
ย่ังยืน 

1.เพื่อเสริมสร้าง
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแก่ประชาชน 
2.เพื่อยกระดับ
รายได้และพัฒนา
ศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพ
ครัวเรือน 
3.เพื่อสร้างความ
ร่วมมือในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดโดย
ชุมชน 
 

หมู่บ้าน 
เศรษฐกิจ
พอเพียง  

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 1 ครั้ง เกษตรกร 
สามารถลด
ต้นทุน/เพ่ิม
ผลผลิตมี
รายได้
เพ่ิมข้ึน 
 
 

 สำนักปลัด 

2 โครงการสง่เสริม
สภาเด็กและ
เยาวชนตำบล
บัลลังก ์

เพ่ือให้มีองค์กร
กลางของเด็กและ
เยาวชนในระดับ
ตำบล  

เยาวชนตำบล
บัลลังก ์

10,000 
 

10,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

1  ครั้ง เกิด
เครือข่าย
ของกลุ่ม
เยาวชนที่
เข้มแข็ง 

สำนักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
3 

โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

เพ่ือร่วมดำเนิน
กิจกรรมบำบัด/
ฟ้ืนฟูผู้ติด/ผู้เสพ
ยาเสพติด 
 

จัดกิจกรรม
หรือเข้าร่วม
กิจกรรม 
บำบัด/ฟื้นฟู 
ผู้ติด/ผู้เสพ
สำหรับกลุ่ม
เสี่ยงในตำบล
บัลลังก ์

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 1 ครั้ง จำนวนผู้
ติด/ ผู้เสพ
ยาเสพติด
ลดลง 

สำนักปลัด 

4 โครงการ
ฝึกอบรมการนวด
แผนไทยเพ่ือ
สุขภาพ 

1. เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถดูแล
สุขภาพตนเอง
และบุคคลใน
ครอบครัว 
2.เพ่ือส่งเสริม
อาชีพให้กับ
ประชาชน 

จัดฝึกอบรม
การนวดแผน
ไทยให้แก่
ประชาชนที่
สนใจ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ดีข้ึน 

สำนักปลัด 

5 โครงการสง่เสริม
อาชีพประชาชน
ตำบลบัลลังก ์
 

เพ่ือให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

ประชาชนตำบล
บัลลังก ์

- 20,000 
ทต. 

20,000 
ทต. 

20,000 
ทต. 

20,000 
ทต. 

1 ครั้ง ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ดีข้ึน 

สำนักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 
 

โครงการโรงเรียน
ผู้สูงอายุเทศบาล
ตำบลบัลลังก์ 
 
 

เพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพผู้สูงอายุ 
 

ผู้สูงอายุตำบล
บัลลังก์ ไม่น้อย
กว่า 50 คน 

50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 1 ครั้ง ผู้สูงอายุมี
ศักยภาพ
เพ่ิมข้ึน 

สำนักปลัด 

7 โครงการส่งเสริม
ก ิ จ ก ร ร ม ก ลุ่ ม
ผู้สูงอายุเทศบาล
ตำบลบัลลังก์ 
 
 

เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุได้มี
กิจกรรมร่วมกัน 
 

ผู้สูงอายุตำบล
บัลลังก ์

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 ครั้ง ผู้สูงอายุ
คุณภาพชีวิต
ที่ดี 

สำนักปลัด 

8 โครงการส่งเสริม
และพัฒนาชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP 
นวัตวิถี 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชน 

กลุ่มอาชีพใน
ตำบลบัลลังก ์

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ดีข้ึน 

สำนักปลัด 

9            
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 4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

จัดสวัสดิการ 
เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ  

เพื่อรองรับการ
จัดสวัสดิการ
ให้แก่ผู้สงูอายุ  

จ่ายเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ 

11,400,000 
อุดหนุน 

11,500,000 
อุดหนุน 

13,000,000 
อุดหนุน 

13,500,000 
อุดหนุน 

13,500,000 
อุดหนุน 

12 เดือน ผู้สูงอายุ มี
คุณภาพชีวิต
ดีข้ึน 

สำนัก
ปลัด 

2 จัดสวัสดิการ 
เบี้ยยังชีพคน
พิการ 

ดำเนินการเพื่อ
รองรับการจัด
สวัสดิการเบี้ย
ความพิการ
ให้แกค่นพิการ  

จ่ายเบี้ยยัง
ชีพคนพิการ 

2,371,200 
อุดหนุน 

2,371,200 
อุดหนุน 

2,400,000 
อุดหนุน 

2,400,000 
อุดหนุน 

2,400,000 
อุดหนุน 

12 เดือน คนพิการมี
คุณภาพชีวิต
ดีข้ึน 

สำนัก
ปลัด 

3 จัดสวัสดิการ 
เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 

ดำเนินการเพื่อ
รองรับการ
สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผูป้่วย
เอดส์  

จ่ายเบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยโรค
เอดส์ 

30,000 
ทต. 

30,000 
ทต. 

40,000 
ทต. 

40,000 
ทต. 

40,000 
ทต. 

12 เดือน ผู้ป่วยโรค
เอดส์ 
มีคุณภาพ
ชีวิตดีข้ึน 

สำนัก
ปลัด 

4 โครงการ
ซ่อมแซมบ้าน 
ผู้ด้อยโอกาส/
ผู้ยากไร้ 

เพ่ือให้
ผู้ด้อยโอกาส/
ผู้ยากไร้มีที่
อยู่อาศัยที่
มั่นคงและ
ปลอดภัย 

ผู้ด้อยโอกาส/
ผู้ยากไร้ 
ตำบลบัลลังก ์

20,000 
ทต. 

20,000 
ทต. 

50,000 
ทต. 

50,000 
ทต. 

50,000 
ทต. 

 1 หลัง ผู้ด้อยโอกาส/
ผู้ยากไร้ มี
คุณภาพชีวิต
ดีข้ึน 
 

สำนัก
ปลัด 

5 โครงการวัน
ผู้สูงอายุ
แห่งชาติ 

เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ให้แก่
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุ 
700 คน 

- - - 150,000 150,000 ผู้สูงอายุเข้า
ร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า  
700 คน 

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิต
ดีข้ึน 

สำนัก
ปลัด 
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 4.3 แผนงานงบกลาง 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

สมทบ
กองทุน
สวัสดิการ
ชุมชน 

1.เพ่ือส่งเสริมการออมทรัพย์
และให้ประชาชนรวมตัวกัน
เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน 
2.เพ่ือสร้างหลักประกันของ
ชุมชนฐานราก 
 

สนับสนุน
งบประมาณให้แก่
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตำบล
บัลลังก ์

109,500 
ทต. 

109,500 
ทต. 

109,500 
ทต. 

109,500 
ทต. 

109,500 
ทต. 

1 ครั้ง 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดีข้ึน 

สำนักปลัด 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเปน็เมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
 5.1 แผนงานสาธารณสุข  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

เพ่ือป้องกัน
และควบคุม
โรค
ไข้เลือดออก 

กิจกรรมรณรงค์
ป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

50,000 
ทต. 

50,000 
ทต. 

100,000 
ทต. 

100,000 
ทต. 

100,000 
ทต. 

1  ครั้ง ประชาชน
ปลอดภัย
จากเป็นโรค 
ไข้เลือดออก 

กอง
สาธารณสุข 

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี  

เพ่ือให้
ประชาชน
ปลอดภัย
จากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

-สำรวจข้อมูล
จำนวนสัตว์และ
ข้ึนทะเบียนสัตว์- 
-จัดซื้อวัคซีนและ
เวชภัณฑ์อื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง 

80,000 90,000 90,000 90,000 90,000 1 ครั้ง ประชาชน
ปลอดภัย
จากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

กอง
สาธารณสุข 

3 โครงการสง่เสริมการจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชน สู่สุข
ภาวะที่ดี ตำบลบัลลังก์ 

เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถ
จัดการขยะ
ครัวเรือนได้
ด้วยตนเอง 

- อบรมเชิง
ปฏิบัติการการ
บริหารจัดการ
ขยะ  

60,000 
ทต. 

60,000 
ทต. 

60,000 
ทต. 

60,000 
ทต. 

60,000 
ทต. 

1 ครั้ง ลดปัญหา
ขยะใน
ชุมชน 

กอง
สาธารณสุข 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข  
บ้านโนนเจดีย์  
หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้ประชาชน
มีสุขภาพดี
ปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บ 

อุดหนุนงบประมาณ
สำหรับดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข จำนวน 3 
กิจกรรม 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

3 
กิจกรรม 

ประชาชนมี
สุขภาพดี
ปราศจาก
โรคภัยไข้
เจ็บ 

กอง
สาธารณสุข 

5 โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 
บ้านหนองแวง  
หมู่ที่ 2 

เพ่ือให้ประชาชน
มีสุขภาพดี
ปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บ 

ดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 
จำนวน 3 กิจกรรม 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

3 
กิจกรรม 

ประชาชนมี
สุขภาพดี
ปราศจาก
โรคภัยไข้
เจ็บ 

กอง
สาธารณสุข 

6 โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 
บ้านคูเมือง 
หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้ประชาชน
มีสุขภาพดี
ปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บ 

ดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 
จำนวน 3 กิจกรรม 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

3 
กิจกรรม 

ประชาชนมี
สุขภาพดี
ปราศจาก
โรคภัยไข้
เจ็บ 

กอง
สาธารณสุข 

7 โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 
บ้านกุดเวียน 
หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้ประชาชน
มีสุขภาพดี
ปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บ 

ดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 
จำนวน 3 กิจกรรม 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

3 
กิจกรรม 

ประชาชนมี
สุขภาพดี
ปราศจาก
โรคภัยไข้
เจ็บ 

กอง
สาธารณสุข 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข  
บ้านน้อย 
หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้ประชาชน
มีสุขภาพดี
ปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บ 

อุดหนุนงบประมาณ
สำหรับดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข จำนวน 3 
กิจกรรม 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

3 
กิจกรรม 

ประชาชนมี
สุขภาพดี
ปราศจาก
โรคภัยไข้
เจ็บ 

กอง
สาธารณสุข 

9 โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 
บ้านกระดาน 
หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ประชาชน
มีสุขภาพดี
ปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บ 

ดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 
จำนวน 3 กิจกรรม 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

3 
กิจกรรม 

ประชาชนมี
สุขภาพดี
ปราศจาก
โรคภัยไข้
เจ็บ 

กอง
สาธารณสุข 

10 โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 
บ้านดอนยาว 
หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้ประชาชน
มีสุขภาพดี
ปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บ 

ดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 
จำนวน 3 กิจกรรม 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

3 
กิจกรรม 

ประชาชนมี
สุขภาพดี
ปราศจาก
โรคภัยไข้
เจ็บ 

กอง
สาธารณสุข 

11 โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 
บ้านสระตะเฆ่ 
หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้ประชาชน
มีสุขภาพดี
ปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บ 

ดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 
จำนวน 3 กิจกรรม 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

3 
กิจกรรม 

ประชาชนมี
สุขภาพดี
ปราศจาก
โรคภัยไข้
เจ็บ 

กอง
สาธารณสุข 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข  
บ้านหนองแจง 
หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้ประชาชน
มีสุขภาพดี
ปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บ 

อุดหนุนงบประมาณ
สำหรับดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข จำนวน 3 
กิจกรรม 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

3 
กิจกรรม 

ประชาชนมี
สุขภาพดี
ปราศจาก
โรคภัยไข้
เจ็บ 

กอง
สาธารณสุข 

13 โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 
บ้านโพธ์ิตาสี 
หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้ประชาชน
มีสุขภาพดี
ปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บ 

ดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 
จำนวน 3 กิจกรรม 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

3 
กิจกรรม 

ประชาชนมี
สุขภาพดี
ปราศจาก
โรคภัยไข้
เจ็บ 

กอง
สาธารณสุข 

14 โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 
บ้านบัลลังก ์
หมู่ที่ 11 

เพ่ือให้ประชาชน
มีสุขภาพดี
ปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บ 

ดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 
จำนวน 3 กิจกรรม 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

3 
กิจกรรม 

ประชาชนมี
สุขภาพดี
ปราศจาก
โรคภัยไข้
เจ็บ 

กอง
สาธารณสุข 

15 โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 
บ้านเมืองเก่า 
หมู่ที่ 12 

เพ่ือให้ประชาชน
มีสุขภาพดี
ปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บ 

ดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 
จำนวน 3 กิจกรรม 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

3 
กิจกรรม 

ประชาชนมี
สุขภาพดี
ปราศจาก
โรคภัยไข้
เจ็บ 

กอง
สาธารณสุข 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข  
บ้านโกรกหอย 
หมู่ที่ 13 

เพ่ือให้ประชาชน
มีสุขภาพดี
ปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บ 

อุดหนุนงบประมาณ
สำหรับดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข จำนวน 3 
กิจกรรม 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

3 
กิจกรรม 

ประชาชนมี
สุขภาพดี
ปราศจาก
โรคภัยไข้
เจ็บ 

กอง
สาธารณสุข 

17 โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 
บ้านสระขุด 
หมู่ที่ 14 

เพ่ือให้ประชาชน
มีสุขภาพดี
ปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บ 

ดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 
จำนวน 3 กิจกรรม 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

3 
กิจกรรม 

ประชาชนมี
สุขภาพดี
ปราศจาก
โรคภัยไข้
เจ็บ 

กอง
สาธารณสุข 

18 โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 
บ้านสระตะเฆ่หิน 
หมู่ที่ 15 

เพ่ือให้ประชาชน
มีสุขภาพดี
ปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บ 

ดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 
จำนวน 3 กิจกรรม 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

3 
กิจกรรม 

ประชาชนมี
สุขภาพดี
ปราศจาก
โรคภัยไข้
เจ็บ 

กอง
สาธารณสุข 

19 โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 
บ้านโนนทองพัฒนา 
หมู่ที่ 16 

เพ่ือให้ประชาชน
มีสุขภาพดี
ปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บ 

ดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 
จำนวน 3 กิจกรรม 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

3 
กิจกรรม 

ประชาชนมี
สุขภาพดี
ปราศจาก
โรคภัยไข้
เจ็บ 

กอง
สาธารณสุข 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข  
บ้านทำนบพัฒนา 
หมู่ที่ 17 

เพ่ือให้ประชาชน
มีสุขภาพดี
ปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บ 

อุดหนุนงบประมาณ
สำหรับดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข จำนวน 3 
กิจกรรม 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

3 
กิจกรรม 

ประชาชนมี
สุขภาพดี
ปราศจาก
โรคภัยไข้
เจ็บ 

กอง
สาธารณสุข 

21 โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 
บ้านคูเมืองใหม่ 
หมู่ที่ 18 

เพ่ือให้ประชาชน
มีสุขภาพดี
ปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บ 

ดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 
จำนวน 3 กิจกรรม 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

3 
กิจกรรม 

ประชาชนมี
สุขภาพดี
ปราศจาก
โรคภัยไข้
เจ็บ 

กอง
สาธารณสุข 

22 โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 
บ้านโนนเจดีย์พัฒนา 
หมู่ที่ 19 

เพ่ือให้ประชาชน
มีสุขภาพดี
ปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บ 

ดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 
จำนวน 3 กิจกรรม 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

3 
กิจกรรม 

ประชาชนมี
สุขภาพดี
ปราศจาก
โรคภัยไข้
เจ็บ 

กอง
สาธารณสุข 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากสระ SML-คลองส่งน้ำ 
หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากสระ 
SML-คลองส่งน้ำ  

- - 300,000 300,000 300,000 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้าง 
ถนนดินจากนานายหวิน- ไร่
นายพยุง  
หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนนดินจาก
นานายหวิน- ไร่ 
นายพยุง 

- - 100,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
โนนเจดีย์ จากบ้านนาง
กัญญา – สี่แยกบ้านนายยัน  
หมู่ที่ 1 

เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ำ
เอ่อท่วมขังในฤดู
ฝน 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนเจดีย์ จาก
บ้านนางกัญญา – สี่
แยกบ้านนายยัน 

- - 200,000 - - 1 สาย ไม่เกิด
ปัญหาน้ำ
ท่วมขังใน
ฤดูฝน 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรงุถนนลง
ลูกรังสายรอบบึง (ทางทิศ
เหนือ) 
หมู่ที่ 1  

เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ปรับปรุงถนนลงลูกรัง
สายรอบบึง (ทางทิศ
เหนือ)  บ้านโนนเจดีย์  

- - 200,000 
ทต. 

- - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรงุถนน
สายวัดโนนเจดีย์ - บ้าน
กระดาน หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

เสริมคันดิน กว้าง 7 
เมตร ยาว 230 
เมตร พร้อมวางท่อ 

- - 155,000 
 

- - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

6 โครงการปรับปรงุถนน
ลงลูกรัง สายหนองขาว 
– นานายสุวรรณ 
หมู่ที่ 1 
 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ปรับปรุงถนนลง
ลูกรัง สายหนองขาว 
– นานายสุวรรณ 

- - 150,000 
ทต. 

- - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้าง 
ถนนดิน พร้อมลูกรัง 
จากถนน คสล. ถึงบ่อ 
SML (บ้านนายชุ่ม) 
หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลูกรัง จาก
ถนน คสล. ถึงบ่อ 
SML  
(บ้านนายชุ่ม) 
 

- - 100,000 
ทต. 

- - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้าง 
ถนนดิน จากแยกถนน
ชลประทานไปทางนา
นายเสนอ บอกสันเทียะ 
หมู่ที่ 2 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนนดินจาก
แยกถนน
ชลประทานไปทาง 
นานายเสนอ  
บอกสันเทียะ 
 
 

- - 50,000 
ทต. 

- - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรงุ
ถนนลูกรัง จากนา
นายวิโรจน์ – นา
นางนี  แสงธิ หมู่ที่ 
3 

เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ปรับปรุงถนน
ลูกรังจากนานาย
วิโรจน์ – นานาง
นี  แสงธิ 

- - 100,000 
ทต. 

- - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง  เริ่มต้น
จากศาลาประชาคม-
นานายธรรม   หมู่ที่ 
3 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนน
ลูกรังเริ่มต้นจาก
ศาลาประชาคม-
นานายธรรม หมู่
ที่ 3  

- - 50,000 
ทต. 

- - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

11 โครงการปรับปรงุ
ถนนลูกรัง  จาก
ฟาร์มนายประยูร–
ฟาร์ม 
นางบ่าย  หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลง
ลูกรังจากฟาร์ม
นายประยูร – 
ฟาร์มนางบ่าย 

- - 100,000 
ทต. 

- - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

12 โครงการปรับปรงุ
ถนนลูกรัง จากนา
นายแผน-คลองส่ง
น้ำ- บ้านนายเพชร 
หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลง
ลูกรังจากนานาย
แผน – คลองส่ง
น้ำ-บ้าน 
นายเพชร 

- - 100,000 
ทต. 

- - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างกำแพงคันดิน 
ใต้สะพานหน้า  
รพ.สต.คูเมือง 
หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้น้ำไม่เอ่อ
ท่วมขังในฤดูฝน 

ก่อสร้างกำแพงคัน
ดินใต้สะพานหน้า 
รพ.สต.คูเมือง 

- - - 200,000 
ทต. 

- 1 สาย น้ำไม่เอ่อท่วม
ขังในฤดูฝน 

กองช่าง 

14 โครงการปรับปรงุถนนลงลูกรัง จาก
ป่าช้า-ดอนงิ้ว  
หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้ประชน
ชนได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลง
ลูกรังจากป่าช้า-
ดอนงิ้ว 

- - 100,000 
ทต. 

- - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลง
ลูกรังจากนานางพะเยาว์- หนองหัว
หมู  หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้ประชน
ชนได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง 
จากนานางพะ
เยาว์- หนองหัว
หมู 

- - 100,000 
ทต. 

- - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้าง 
ถนนดิน จากนาผู้ใหญ่นงค์ – เล้าหมู
บ้านนางพวง  หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนนดิน 
จากนาผู้ใหญ่นงค์ 
– เล้าหมูบ้านนาง
พวง 

- - 100,000 
ทต. 

- - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  จากนา
นางแหวน–นานางสมศรี 
หมู่ที่ 3 
 

เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรัง
จากนานางแหวน 
–นานางสมศรี  

- - - 100,000 
ทต. 

- 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการปรับปรุงถนนลง
ลูกรัง จากนานายม้วน–
นานางอุไรรัตน์  หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้ประชนชน
ได้รับความสะดวก 

ปรับปรุงถนนลงลูกรังจาก
นานายม้วน – นานางอุไร
รัตน์  

- - - 100,000 
ทต. 

- 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง จากไร่
นางรุจ–ีไร่นางสมควร 
หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้ประชนชน
ได้รับความสะดวก 

ก่อสร้างถนนดินพร้อมลง
ลูกรัง จากไร่นางรุจี – ไร่
นางสมควร 

- - - 100,000 
ทต. 

- 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง  จากไร่
นายพรม – ไร่นาง
บัญญัติ หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้ประชนชน
ได้รับความสะดวก 

ก่อสร้างถนนดินพร้อมลง
ลูกรัง จากไร่นายพรม – 
ไร่นางบัญญัติ 

- - - 100,000 
ทต. 

- 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยภายใน
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก  

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยภายใน
หมู่บ้าน  
-ซอยบ้านผู้ใหญ่สรรเสริญ  
-ซอยบ้านผู้ช่วยวินัย 
-ซอยบ้านนางสุภรัตน์ 
-ซอยบ้านนายประจวบ 
-ซอยบ้านนายสรชัย 
-ซอยบ้านนางใจ 
-ซอยบ้านนายประยูร 

- - 500,000 
ทต. 

- - 7 ซอย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตสาย
บ้านคูเมืองใหม่ - 
บ้านน้อย  บ้านน้อย  
หมู่ที่  5 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก  

เทคอนกรีต ขนาดกว้าง 
5 เมตร หนา 0.15 
ความยาว 462  เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.20  เมตร 

- - - 1,300,000 - พื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า   
2,310   
ตารางเมตร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการปรับปรงุ
ถนนลงลูกรังรอบ
คลองกุดปืด  
หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก  

ปรับปรุงถนนลง
ลูกรัง 
รอบคลองกุดปืด 

- - - 250,000 
ทต. 

- 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้าง
ถนนดิน พร้อมลง
ลูกรัง  (ขยายไหล่
ทาง) จากหนอง
กก ถึงหัวสะพาน   
หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก  

ก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง 
(ขยายไหล่ทาง) 
จากหนองกก 
ถึงหัวสะพาน 

- - - 100,000 
ทต. 

- 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินพร้อมลง
ลูกรัง  สายป่า
สาธารณะ – ทุ่งพันดี 
หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ประชน
ชนได้รับ
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนนดิน
พร้อม 
ลงลูกรัง สายป่า
สาธารณะ – ทุ่ง
พันดี 
 

- - 100,000 
ทต. 

- - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

25 โครงการปรับปรงุ
ถนนลงลูกรัง จาก
สามแยกบ้าน
ผู้ใหญ่สมาน – 
ป้ายทางเข้า
หมู่บ้าน – เชื่อม
ถนนหลักบ้าน
นายป้อ  หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลง
ลูกรังจากสามแยก
บ้านผู้ใหญ่สมาน 
– ป้ายทางเข้า
หมู่บ้าน – เชื่อม
ถนนหลักบ้านนาย
ป้อ 

- - - 150,000 
ทต. 

- 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการขยายถนน
คอนกรีตจากสามแยก
ทางสายหลัก– หน้าวัด
บ้านกระดาน  หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ขยายถนนคอนกรีต 
จากสามแยกทางสาย
หลัก – หน้าวัดบ้าน
กระดาน 

- - - 250,000 
ทต. 

- 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

27 โครงการปรับปรงุถนน
ลงหินคลุก สาย 
หนองสะเดา–โนนทอง
พัฒนา หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลง 
หินคลุก สาย 
หนองสะเดา–  
โนนทอง 
 

- - - 200,000 
ทต. 

- 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

28 โครงการปรับปรุงถนนลง
ลูกรังพร้อมซ่อม แซมท่อ
ระบายน้ำหลังโรงเรียนบ้าน
กระดาน – โนนเจดีย์  
หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลงลูกรัง 
พร้อมซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ำ หลัง
โรงเรียนบ้านกระดาน 
– โนนเจดีย์ 
 
 

- - - 150,000 
ทต. 

- 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายกลางบา้น
ดอนยาว 
หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้ประชน
ชนได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายกลางบ้านดอน
ยาว (บ้านนายหนู
กัน –นายสมบูรณ์) 

- 
 

- 
 

150,000 
ทต. 

300,000 
ทต. 

- 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

31 โครงการปรับปรุง
ถนนลงหินคลุก จาก
บ้านนายไว – บ้าน
นางสำรวย หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้ประชน
ชนได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลงหิน
คลุกจากบ้านนาย
ไว – บ้านนาง
สำรวย 

- 
 

- 
 

- 
 

100,000 
ทต. 

-  ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

32 โครงการปรับปรุง
ถนนลงลูกรังจาก
บ้านนายสุเทพ ไป
ทางแยก 
โนนสูง หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้ประชน
ชนได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลง
ลูกรังจากบ้านนาย
สุเทพ ไปทางแยก
โนนสูง 

- 
 

- 
 

- 100,000 
ทต. 

-  ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

33 โครงการปรับปรุง
ถนนลงลูกรัง จาก
บ้านนางนิภาสิริ – 
คลองส่งน้ำ (ป่าชา้
บัลลังก์)  
หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้ประชน
ชนได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลง
ลูกรังจากบ้านนาง
นิภาสิริ–คลองส่ง
น้ำ (ป่าช้าบัลลังก์) 
 

- 
 

- 
 

- 100,000 
ทต. 

-  ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

34 โครงการวางท่อ
น้ำป่าลอดคลองส่ง
น้ำฝั่งซ้ายหมู่ที่ 7 

เพ่ือป้องกัน
น้ำเอ่อท่วมใน
ฤดูน้ำหลาก 
 

วางท่อน้ำป่าลอด
คลองสง่น้ำฝั่งซ้าย 
 

- 
 

- 
 

- 80,000 
ทต. 

- 1 แห่ง ไม่เกิดน้ำ
เอ่อท่วมใน
ฤดูน้ำหลาก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สาย
ตะวันออกหมู่บ้าน 
(ต่อจากเดิม) 
หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้ประชน
ชนได้รับความ
สะดวก 

ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 
0.15 เมตร ความยาว 150 
เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้าง
ข้างละ 0.30 เมตร คิดเป็น
ปริมาตรคอนกรีต 90 
ลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 600 ตารางเมตร 

- - 300,000 
ทต. 

 

200,000 - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

36 โครงการปรับปรงุ
ถนนลงลูกรัง จาก
บ้านนางถนัด – 
สวนนางสมมาตร  
หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้ประชน
ชนได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลงลูกรัง 
จากบ้านนางถนัด –  
สวนนางสมมาตร 

- - 100,000 
ทต. 

- - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
ซอยบ้านนายแตว 
หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้ประชน
ชนได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรีมเหล็ก ซอนบ้าน
นายแตว 

- - 450,000 
ทต. 

- - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายะวันออก
หมู่บ้าน – โรงเรียน
สระตะเฆ่ หมู่ที่ 8 
 

เพ่ือให้ประชน
ชนได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรีมเหล็ก สาย
ตะวันออกหมู่บ้าน – 
โรงเรียนสระตะเฆ ่

- - - 300,000 
ทต. 

- 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

 

 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลตำบลบัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา หน้า 127 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

39 โครงการปรับปรงุ
ถนนลูกรัง เสริมคัน
ดิน (ต่อจาก
ของเดิม) เริ่มต้น
จากนานางมาลัย – 
นานางสาวจงดี 
เชื่อมคลอง
ชลประทาน – 
บ้านนายจำนงค์ 
หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้ประชน
ชนได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
เสริมคันดิน (ต่อ
จากของเดิม) 
เริ่มต้นจากนานาง
มาลัย – นานางสาว
จงดี เชื่อมคลอง
ชลประทาน – บ้าน
นายจำนงค์ 

- - 200,000 
ทต. 

- - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหนอง
แจง – ดอนยาว  
หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สาย 
หนองแจง – ดอน
ยาว (ต่อจาก
ของเดิม) 

- - - 600,000 
ทต. 

 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

41 โครงการปรับปรงุ
ถนนลงหินคลุก 
สายหนองแจง – 
ดอนยาว เริ่มจาก
นานางบุญกึ่ง – 
ดอนยาว  หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้ประชน
ชนได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลงหิน
คลุกสายหนองแจง 
– ดอนยาว เริ่มจาก
นานางบุญกึ่ง – 
ดอนยาว 

- - - 300,000 
ทต. 

 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42 โครงการปรับปรงุถนนลูกรัง 
เสริมคันดิน (ต่อจากของเดิม) 
เริ่มต้นจากนานางมาลัย – นา
นางสาวจงดี เชื่อมคลอง
ชลประทาน – บ้านนายจำนงค์ 
หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้ประชน
ชนได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลูกรังเสริม
คันดิน (ต่อจากของเดิม) 
เริ่มต้นจากนานางมาลัย 
– นานางสาวจงดี เชื่อม
คลองชลประทาน – 
บ้านนายจำนงค์ 

  200,000 
ทต. 

- - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหนองแจง – 
ดอนยาว (ต่อจากของเดิม) 
หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย 
หนองแจง – ดอนยาว 
(ต่อจากของเดิม) 

  - 600,000 
ทต. 

- 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

44 โครงการปรับปรงุถนนลงหิน
คลุก สายหนองแจง – ดอนยาว 
เริ่มจากนานางบุญกึ่ง – ดอน
ยาว  หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้ประชน
ชนได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก
สายหนองแจง – ดอน
ยาว เริ่มจากนานางบุญ
กึ่ง – ดอนยาว 

  - 300,000 
ทต. 

- 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

45 โครงการปรับปรงุถนนลงลูกรัง 
สายหนองแจง – หนองเขวา 
(ต่อจากเดิม) 
หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้ประชน
ชนได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลงลูกรัง 
สายหนองแจง – หนอง
เขวา (ต่อจากเดิม) 

  - 100,000 
ทต. 

- 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

46 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินพร้อมลูกรัง 
สายแยกสระตะเฆ่- 
หนองโสน  หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้ประชน
ชนได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลูกรัง สาย
แยก 
สระตะเฆ่-หนอง
โสน 

- 100,000 
ทต. 

- - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้าน
นายประกอบ 
หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนาย
ประกอบ 

- 50,000 
ทต. 

- - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

48 โครงการปรับปรงุ
ถนนลงลูกรัง  จาก
ไร่นางดำ–ไร่นางบู่ 
หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้ประชน
ชนได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลง
ลูกรัง จากไร่
นางดำ–ไร่นางบู่ 

300,000 
ทต. 

- - - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  จากวัดโพธ์ิ
ตาสี – บ้านเกียบ 
(บ้านนางสุภาพ) 
หมู่ที่ 10 
 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากวัด 
โพธ์ิตาสี – บ้าน
เกียบ (บ้านนาง
สุภาพ) 

100,000 
ทต. 

- - - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
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(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
50 โครงการปรับปรงุถนนลง

ลูกรัง สายไร่นายหล่อไป
ทางไร่นายฉลอม  
หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้ประชนชน
ได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลงลูกรัง 
สายไร่นายหล่อไปทาง
ไร่นายฉลอม 

- - - - 100,000 
ทต. 

1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

51 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลูกรัง ลูกรังสาย
ตะวันออกหมู่บ้าน 
พร้อมวางท่อระบายน้ำ  
หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้ประชนชน
ได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนดินพร้อม
ลูกรังสายตะวันออก
หมู่บ้าน พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ 

- - - - 250,000 
ทต. 

1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

52 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
จากบ้านนางสุวรรณ์-
บ้านนายเบิ้ล (บ่อแดง) 
หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบ้าน
นางสุวรรณ์-บ้าน 
นายเบิ้ล (บ่อแดง) 

- - 400,000 
ทต. 

- - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

53 โครงการซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ำคลอง
ชลประทาน 
หมู่ที่ 11 

เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ำ
เอ่อท่วมขังในฤดู
ฝน 

ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ
คลองชลประทาน 

- - - 50,000 
ทต. 

- 1 แห่ง ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

54 โครงการปรับปรงุถนน
ลูกรังสายป่าเจียบ –ทุ่ง
ไชโย 
หมู่ที่ 11 
 
 

เพ่ือให้ประชนชน
ได้รับความสะดวก 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายป่าเจียบ –ทุ่งไชโย 

- - - - 150,000 
ทต. 

1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
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(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

55 โครงการก่อสร้างถนน
ดิน  สายโกรกไอ้แก้ว 
–สระตะเฆ่หิน 
หมู่ที่ 11 

เพ่ือให้ประชน
ชนได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนดินสาย  
โกรกไอ้แก้ว – 
สระตะเฆ่หิน 

- - - 200,000 
ทต. 

- 1 สาย ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวก 

กองช่าง 

56 โครงการปรับปรงุถนน
ลงลูกรัง สายนาตาลา 
หมู่ที่ 11 

เพ่ือให้ประชน
ชนได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลงลูกรัง 
สายนาตาลา 

- - 100,000 
ทต. 

- - 1 สาย ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวก 

กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยคำอนุสรณ์ 
หมู่ที่ 12 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
ซอยคำอนุสรณ์ 

- - - 500,000 
ทต. 

500,000 
ทต. 

1 สาย ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวก 

กองช่าง 

58 โครงการปรับปรงุถนน
ลงหินคลุก แยก
โกรกคร้อไปถนนสาย
ประคำ–ด่านขุนทด 
หมู่ที่ 12 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลงลูกรัง
แยกโกรกคร้อไปถนน
สายประคำ–ด่าน 
ขุนทด 

- - - 100,000 
ทต. 

- 1 สาย ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวก 

กองช่าง 

59 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนางสมบูรณ์ 
หมู่ที่ 12 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้านนาง
สมบูรณ์ ขนาด กว้าง  4 
เมตร ยาว 1,760 เมตร 

- 600,000 
ทต. 

600,000 
ทต. 

600,000 
ทต. 

600,000 
ทต. 

1 สาย ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

61 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยโกรกกระชาย 
หมู่ที่ 12 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยโกรกกระชาย 
 

- 600,000 
ทต. 

- - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

62 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนางสายม่าน 
หมู่ที่ 12 
 
 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนาง
สายม่าน 

- 600,000 
ทต. 

- - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

63 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนายแช่ม – บ้าน
นายสุพิณ หมู่ที่ 12 
 
 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนายแช่ม – บ้าน
นายสุพิณ 

- 100,000 
ทต. 

- - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

64 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บ้านนายสมาน – บ้าน
นายสมพร 
หมู่ที่ 12 
 
 
 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนายสมาน – 
บ้านนายสมพร 
 
 

- 200,000 
ทต. 

- - -  ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

65 โครงการปรับปรงุถนน
ลงลูกรัง สายไร่นาง
บ่าย – สุดเขตทาง หมู่
ที่ 13 

เพ่ือให้ประชน
ชนได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลง
ลูกรัง สายไร่นาง
บ่าย – สุดเขตทาง 

300,000 
ทต. 

- 
 

- - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

66 โครงการปรับปรงุถนน
ลงลูกรัง จากไร่นาย
ล่อน-ไร่นางเลียง หมู่ที่ 
13 

เพ่ือให้ประชน
ชนได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลง
ลูกรัง  
จากไร่นายล่อน- 
ไร่นางเลียง 

100,000 
ทต. 

- 
 

- - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

67 โครงก่อสร้างถนนดิน 
สายตะวันออกหมู่บ้าน 
–บ้านหนองขุ่น  หมู่ที่
14  

เพ่ือให้ประชน
ชนได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนดิน
สายตะวันออก
หมู่บ้าน –บ้าน
หนองขุ่น 

150,000 
ทต. 

- - - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

68 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 
14 

เพ่ือให้ประชน
ชนได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายรอบ
หมู่บ้าน เริ่มต้นจาก
ศาลากลางหมู่บ้าน 

- 800,000 
ทต. 

- - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

69 โครงการปรับปรงุถนน
ลงลูกรัง สายจาก
หมู่บ้าน–หนองกระทุ่ม 
หมู่ที่ 14 

เพ่ือให้ประชน
ชนได้รับความ
สะดวก 

โครงการปรับปรุง
ถนนลงลูกรัง สาย
จากหมู่บ้าน–หนอง
กระทุ่ม 

- 100,000 
ทต. 

- - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

70 โครงการปรับปรงุถนน
ลงลูกรัง สายบ้านนาย
อำนวย– ทุ่งนา หมู่ที่ 
14 

เพ่ือให้ประชน
ชนได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลง
ลูกรัง สายบ้านนาย
อำนวย– ทุ่งนา 

- 100,000 
ทต. 

- - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

71 โครงการปรับปรุงคลองสง่
น้ำ หมู่ที่ 15 

เพ่ือไห้การ
ระบายน้ำมีความ
สะดวก 

ปรับปรุงคลองส่งน้ำ
ในหมู่บ้าน 
 

100,000 
ทต. 

- - - - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

72 โครงการปรับปรงุถนน
ลูกรัง สายเจ๊กชีถึง
คลองอีสานเขียว (ต่อ
จากเดิม) หมู่ที่ 15 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลง
ลูกรัง สายเจ๊กชีถึง
คลองอีสานเขียว 
(ต่อจากเดิม) 

- 100,000 
ทต. 

- - - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

73 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง จากแยกศาลตาปู่ 
เชื่อมทางโกรกหอย หมู่ที่ 
15 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลง
ลูกรังจากแยกศาล
ตาปู่ เชื่อมทางโกรก
หอย 

- 200,000 
ทต. 

- - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

74 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 15 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยใน
หมู่บ้านดังน้ี  
-ซอยบ้านนายเสริม 
-ซอยบ้านนายสุเทพ 
-ซอยบ้านนางเหวา 
-ซอยบ้านนายทิม 

- - - 400,000 
ทต. 

- 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

75 โครงการก่อสร้างถนน
ดินพร้อมลงลูกรัง สาย
บ้านนางสาวชลธิชาถึง
เล้าหมูนายสุชาติ   
หมู่ที่ 16 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง สาย
บ้านนางสาวชลธิชา
ถึง 
เล้าหมูนายสุชาติ 

- 100,000 
ทต. 

- - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

76 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง จากไร่นายสม
พร–ป่ายคูา  หมู่ที่ 16 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 

ก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง จากไร่
นายสมพร – ป่ายูคา 

- 100,000 
ทต. 

- - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

77 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรังจากไร่นายสม
พร – ต.หนองบัวละคร หมู่ที่ 
16 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 

ก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง จากไร่
นายสมพร –  
ต.หนองบัวละคร 

- 100,000 
ทต. 

- - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

78 โครงการปรับปรุงถนนลงหิน
คลุก สายตะวันออกหมู่บ้าน– 
บ้านดอนใหม่ หมู่ที่ 17 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก  

ปรับปรุงถนนลงหิน
คลุกสายตะวันออก
หมู่บ้าน–บ้านดอน
ใหม ่

150,000 
ทต. 

- - - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

79 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทำนบพัฒนา –วัดโนนสะอาด  
หมู่ที่ 17 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก  

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทำนบ
พัฒนา -วัดโนน
สะอาด 

- 250,000 
ทต. 

- - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

80 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
ทำนบพัฒนา – ดอนมะยม   
หมู่ที่ 17 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านทำนบ
พัฒนา–ดอนมะยม  
บ้านทำนบพัฒนา หมู่
ที่ 17 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 480 เมตร   

- - - 
 

960,000 
ทต. 

- 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

81 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยท่ารอ  
หมู่ที่ 18 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยท่า
รอ 

400,000 
ทต. 

- - - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

82 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้าน
นายนัท 
หมู่ที่ 18 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายนัท 

50,000 
ทต. 

 - - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

83 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากฟาร์ม
นายเกรียงศักด์ิ – 
คลองสง่น้ำสาย
ใหญ่ฝั่งขวาผ่าน
สุนีย์ฟาร์ม  หมู่ที่ 
18 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากฟาร์มนาย
เกรียงศักด์ิ – คลอง
ส่งน้ำสายใหญ่ฝั่ง
ขวาผ่านสุนีย์ฟาร์ม 

- 1,000,000 
ทต. 

- - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

84 โครงการก่อสร้าง
ถนนดิน จากท่ารอ 
– หนองผัก
กระเฉด  หมู่ที่ 18 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนดิน 
จากท่ารอ – หนอง
ผักกระเฉด 

- 300,000 
ทต. 

- - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

85 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง จากบ้านนาย
สมคิด กลิ้งกลางดอน- 
ทุ่งด่าน  หมู่ที่ 18 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลง
ลูกรังจากบ้านนาย
สมคิด  
กลิ้งกลางดอน-  
ทุ่งด่าน 

- 150,000 
ทต. 

- - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

86 โครงการถมดิน 
ท่อระบายน้ำจาก 
ศาลตาปู่ – ห้วย 
ลำเชียงไกร หมูท่ี่ 18 
 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ถมดินท่อระบายน้ำ 
บ้านคูเมืองใหม่ 
จากศาลตาปู่ – 
ห้วยลำเชียงไกร 

50,000 
ทต. 

- - - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

87 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง  จากสามแยก
ฟาร์มนางเบญจมาศ – 
ฟาร์มนายถนอม 
หมู่ที่ 18  

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลง
ลูกรัง จากสามแยก
ฟาร์มนาง
เบญจมาศ – ฟาร์ม
นายถนอม 

- 100,000 
ทต. 

- - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

88 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายไสว 
ศิลปะ 
หมู่ที่ 18  

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายไสว 
ศิลปะ 

- 150,000 
ทต. 

- - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

89 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากสามแยกบ้านนาย
จรัส – สามแยกฟาร์ม
นางเบญจมาศ 
หมู่ที่ 18  

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากสามแยกบ้าน
นายจรัส – สาม
แยกฟาร์มนาง
เบญจมาศ 

- 600,000 
ทต. 

 
 

- - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

90 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากสามแยก
บ้านนายจรัส – 
ฟาร์มนายถนอม  
หมู่ที่ 18  

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากสามแยกบ้าน
นายจรัส – ฟาร์ม
นายถนอม 

- 600,000 
ทต. 

- - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

91 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำจากบ้าน
ผู้ช่วยบุญเลี้ยง ไป
ทางทุ่งโนนลาน 
หมู่ที่ 19 

เพ่ือให้การ
ระบายน้ำมี
ความสะดวก 

วางท่อระบายน้ำ 
จากบ้านผู้ช่วยบุญ
เลี้ยง ไปทางทุ่งโนน
ลาน 

- 400,000 
ทต. 

- -   ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

92 โครงการก่อสร้าง 
ถนนดิน สายนา
นายสร้อย หมู่ที่ 
19 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนดิน  
สายนานายสร้อย – 
คลองสง่น้ำฝั่งขวา 

- 100,000 
ทต. 

- -   ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

93 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินพร้อมลง
ลูกรัง จากบ้านนาย
สมชาย –นานาย
พยุง–คลองสง่น้ำ 
หมูที่ 19 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลูกรัง จาก
บ้านนายสมชาย – 
นานายพยุง – 
คลองสง่น้ำ 

- 200,000 
ทต. 

- -   ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

94 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยข้างวัดโนน
เจดีย์ บ้านโนน
เจดีย์ หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

เทคอนกรีต คสล. ขนาด
กว้าง 4.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ความ
ยาว 71 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้าง
ละ 0.30 เมตร พร้อมทางเชื่อม
พ้ืนที ่ 15.30 ตารางเมตร มีพ้ืนที่รวม 
ไม่น้อยกว่า 334.80 ตารางเมตร    

- - 203,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวก 

กองช่าง 

95 ปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบบึงหนองแวง 
บ้านหนองแวง  
หมู่ที่ 2 

เพ่ือให้มี
สถานที่
พักผ่อนหย่อน
ใจในพ้ืนที่ 

ปรับภูมิทัศน์รอบบงึหนองแวง - - 300,000 - - 1 แห่ง ประชาชน
มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

กองช่าง 

96 ปรับปรุงถนนสาย 
คูเมือง - หนองผัก
กระเฉด  
บ้านคูเมือง  
หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ลงลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร (แน่น) ความ
ยาว 1,550 เมตร มีพ้ืนที่รวมไม่น้อย
กว่า 6,200 ตารางเมตร พร้อมปรับ
เกลี่ยบดอัดแน่่น ไม่น้อยกว่า 95%   
 

- - 299,000 - - - ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวก 

กองช่าง 

97 ปรับปรุงถนนสาย
วัดกุดเวียน บ้านกุด
เวียน หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

เสริมผิว ด้วย Asphaltic Concrete  
ขนาด กว้าง4 เมตร หนา 0.05 เมตร  
ความยาว 200 เมตร พ้ืนที่รวมไม่น้อย
กว่า 800 ตารางเมตร  
 

- - 300,000 - - - ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ 
วัตถุประ

สงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

98 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านคูเมือง - บ้าน
น้อย (ช่วงบ้านน้อย) 
บ้านน้อย หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวก 

เทคอนกรีต ขนาด กว้าง 5 
เมตร หนา 0.15 เมตร ความ
ยาว 98 เมตรไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ0.30 เมตร พ้ืนทีร่วม 
ไม่น้อยกว่า 490 ตารางเมตร 

- - 300,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวก 

กองช่าง 

99 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน
กระดาน - บ้านเขื่อน 
ต่อจากเดิม (ช่วงบ้าน
กระดาน) บ้านกระดาน 
หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวก 

เทคอนกรีต ขนาดกว้าง 5 เมตร
หนา 0.15  เมตร ความยาว
98 เมตร ไหล่ทางลูกรงักว้างข้าง
ละ 0.30 เมตร พ้ืนที่รวมไม่น้อย
กว่า 490 ตารางเมตร 

- - 300,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวก 

กองช่าง 

100 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านดอนยาว - 
บ้านบัลลังก์  
ต่อจากเดิม   บ้าน
ดอนยาว หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวก 

เทคอนกรีต คสล. ขนาด
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ความยาว 122 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร
พ้ืนที่รวมไม่น้อกว่า 488 ตาราง
เมตร 

- - 300,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวก 

กองช่าง 

101 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายตะวันออกบ้าน 
(ต่อจากเดิม) บ้าน
สระตะเฆ่ หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวก 

เทคอนกรีต  คสล. ขนาด
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ความยาว 122 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร
พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 488 
ตารางเมตร 

- - 300,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วั
ด 

(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

102 ปรับปรุงถนนสาย
บ้านสระตะเฆ่ - 
บ้านหนองโสน  
ต.สายออ   
บ้านหนองแจง  
หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

- เสริมคันทาง ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.30 เมตร (แน่น) ยาว 200 เมตร พื้น
ที่รวมไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร  
- ลงลูกรังขนาดกว้าง 5 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร (แน่น)  ความ
ยาว 1,020 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า 5,100 ตารางเมตร  พร้อมปรับเกลี่่ย 
บดอัดแน่น  ไม่น้อยกว่า 95% 

- - 299,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวก 

กองช่าง 

103 ปรับปรุงท่อดูดน้ำ
ดิบระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านโพธ์ิ
ตาสี  หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

- วางท่อน้ำดิบระบบประปา ท่อ HDPE ขนาด 
200 มิลลิเมตร ชั้น pn 6 ความยาว 150
เมตร พร้อมขุดฝังกลบท่อ HDPE ขนาด 
200 มิลลิเมตร ชั้น pn 6 ท่อ ยาว 30 เมตร 

- - 299,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวก 

กองช่าง 

104 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองท้องเรือ 
(ต่อจากเดิม) บ้าน
บัลลังก์  หมู่ที่ 11 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

เทคอนกรีต คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร
หนา 0.15 เมตร ความยาว 122 เมตร 
ไหล่ทางลูกรงักว้างข้างละ 0.30 เมตร พ้ืนที่
รวมไม่น้อยกว่า 488 ตารางเมตร  

- - 300,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวก 

กองช่าง 

105 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านเมืองเก่า – 
ป่าสาธารณ 
ประโยชน์                
บ้านเมืองเก่า  
หมู่ที่ 12 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

เทคอนกรีต คสล. ขนาด
กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ความยาว 98 เมตร ไหล่ทางลูกรงักว้าง 
ข้างละ 0.30 เมตร พ้ืนที่รวมไม่น้อย
กว่า 490 ตารางเมตร  

- - 300,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

106 ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้าน
โกรกหอย  
หมู่ที่ 13 

เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

เปลี่ยนหอถังเหล็กประปาใหม่รูปทรงแชม
เปญ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 15 กว่า
ลูกบาศก์เมตร  วางท่อเมนจ่ายน้ำ ท่อ 
Pvc ขนาด 3 น้ิว 
ความยาว 133เมตร พร้อมขุดฝังกลบให้
เรียบร้อย 

- - 300,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

107 ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้าน
สระขุด  
หมู่ที่ 14 
 

เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ก่อสร้างโรงสูบน้ำพร้อมติดต้ังปั๊ม
น้ำ ขนาด 3 แรงม้า และตู้ควบคุมระบบ 
- วางท่อเมนจ่ายน้ำ ท่อ Pvc ขนาด 
3 น้ิว ความยาว 73 เมตร พร้อมขุดฝัง
กลบให้เรียบร้อย 

- - 300,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

108 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสระตะเฆ่หิน - 
เจ็กชี  บ้านสระตะเฆ่
หิน หมู่ที่ 15 

เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

เทคอนกรีต คสล. ขนาด
กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ความ
ยาว 98 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง
ละ 0.30 เมตร พ้ืนที่รวมไม่น้อย
กว่า 490 ตารางเมตร 

- - 300,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

109 ปรับปรุงถนนสายป่า
โคกเพชร - บ้านโนน
ทองพัฒนา บ้านโนน
ทองพัฒนา หมู่ที่ 16 
 

เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

- เสริมคันทางขนาดกว้าง 4 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.50 เมตร (แน่น) ยาว 300 เมตร 
- ลงลูกรงัขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.10 
เมตร  (แน่น) ความยาว 990 เมตร  
พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 3,960 ตาราง
เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่น ไม่น้อย
กว่า 95% 

- - 299,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลตำบลบัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา หน้า 143 
 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

110 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทำนบพัฒนา - 
ดอนมะยม (ต่อจาก
เดิม) บ้านทำนบ
พัฒนา หมู่ที่ 17 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

เทคอนกรีต คสล. ขนาด
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ความ
ยาว 200 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.20 เมตร พ้ืนที่รวมไม่น้อย
กว่า 800 เมตร 

- - 489,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

111 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายไสว 
บ้านคูเมืองใหม่  
หมู่ที่ 18 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

เทคอนกรีต คสล. ขนาด
กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ความ
ยาว 120 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.20 เมตร พ้ืนที่รวมไม่น้อย
กว่า 360 ตารางเมตร 

- - 223,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

112 วางท่อส่งน้ำดิบเข้า
บึงโนนเจดีย์  บ้าน
โนนเจดีย์พัฒนา 
หมู่ที่ 19 
 
 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

วางท่อ คสล. ขนาด ชั้น 2 ความ
ยาว 125 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล.
จำนวน 12 บ่v 

- - 377,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
114 ปรับปรุงถนนสาย

บ้านโพธิ์ตาสี (เสริม
ผิว AC)  
บ้านโพธิ์ตาสี   
หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

- กว ้าง 4 เมตร ยาว 186 
เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่
ไม ่น ้อยกว ่า 744  ตาราง
เมตร - ทางเชื ่อม พื ้นที ่ 28 
ตารางเมตร 

-- 298,000 - - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

115 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายบ้าน
กระดาน - บ้าน
เขื่อน ต่อจากเดิม 
(ช่วงบ้านโนนทอง
พัฒนา) บ้านโนนทอง
พัฒนา หมู่ที่ 16 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

- กว้าง 5 เมตร ยาว 97 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 485 
ตารางเมตร 

- 298,000 - - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

116 โครงการติดต้ังราว
กันตก คุ้มท่ารอ 
บ้านคูเมืองใหม่  
หมู่ที่ 18   
 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

1. ราวกันตก ท่อเหล็ก BSM 
Ø 3 น ิ ้ว ยาว 2 เมตร สูง
0.60 เมตร จำนวน 8 ชุด 
2. ราวกันตก ท่อเหล็ก BSM 
Ø 3 น ิ ้ว ยาว 3 เมตร สูง 
0.60 เมตร จำนวน 2 ชุด
พร้อมทาสีให ้สวยงาม ตาม
แบบกำหนด 

- 47,000 - - - 1 แห่ง ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

117 ติดต้ังป้ายเตือน  
ต. 69 จำนวน 3 
ชุด ตามแบบ
กำหนด  

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ติดต้ังป้ายเตือน ต. 69 
จำนวน 3 ชุด ตามแบบ
กำหนด 

- 20,000 - - - 1 แห่ง ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

 
แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

121 ปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องน้ำสาธารณะ 
บ้านคูเมือง  
หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องน้ำสาธารณะ บ้าน
คูเมือง หมู่ที่ 3 
รายละเอียดตามแบบ
กำหนด 

- 211,800 - - - 1 แห่ง ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

122 โครงการขยาย
สะพานข้ามคลองส่ง
น้ำ ถนนสายกุดเวียน 
- โนนเจดีย์ 

เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย 

ขยายสะพานข้าม
คลองส่งน้ำ ถนนสาย
กุดเวียน - โนนเจดีย์ 

- - 500,000 - - ความ. 
กว้างไม่
น้อยกว่า 6 
เมตร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

123 โครงการขยาย
สะพานข้ามคลองส่ง
น้ำ ถนนสายบ้านกุด
เวียน - แยกถนนสาย 
นม.4008 

เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย 

ขยายสะพานข้าม
คลองส่งน้ำ ถนนสาย
บ้านกุดเวียน - แยก
ถนนสาย นม.4008 

- - 500,000 - - ความ. 
กว้างไม่
น้อยกว่า 6 
เมตร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

124 
โครงการขยาย
สะพานข้ามคลองส่ง
น้ำ ถนนสายกกไข่เน่า 

เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย 

ขยายสะพานข้าม
คลองส่งน้ำ ถนนสาย
กกไข่เน่า 

- - 500,000 - - ความ. 
กว้างไม่
น้อยกว่า 6 
เมตร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

125 โครงการขยาย
สะพานข้ามคลองส่ง
น้ำ ถนนสายสระ
ตะเฆ่ - หนองแจง 

เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย 

ขยายสะพานข้าม
คลองส่งน้ำ ถนนสาย
สระตะเฆ่ - หนองแจง 

- - 500,000 - - ความ. 
กว้างไม่
น้อยกว่า 6 
เมตร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างและกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพื้นที่ 
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   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเปน็เมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
 7.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

โครงการสืบสาน
ศาสนาวัฒนธรรม
ประเพณี 

เพ่ือสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีและส่งเสริม
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

จัดกิจกรรมสบืสาน
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี ได้แก่  
- สงกรานต์ 
- แห่เทียน 
- เทศน์มหาชาติ 
- ลอยกระทง เป็นต้น 
 

150,000 
ทต. 

150,000 
ทต. 

150,000 
ทต. 

150,000 
ทต. 

150,000 
ทต. 

1 ครั้ง วัฒนธรรม 
ประเพณีคง
อยู่กับ
ลูกหลาน
ไทยสืบไป 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการแข่งขัน
กีฬาบัลลังก์เกมส์  

เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง ส่งเสริม
ความสามัคคี ใช้เวลาว่าง 
ให้เกิดประโยชน์ ห่างไกล
ยาเสพติด 

จัดการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติดบัลลังก์เกมส์  

250,000 
ทต. 

250,000 
ทต. 

250,000 
ทต. 

250,000 
ทต. 

250,000 
ทต. 

1 ครั้ง ประชาชนมี
สุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง 
ห่างไกล 
ยาเสพติด 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการสง่เสริม
และพัฒนาชุมชน
ท่องเท่ียว OTOP 
นวัตวิถี 

เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้
เสริมจากการท่องเท่ียวใน
ชุมชน 

-ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมรับ
นักท่องเท่ียว 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง ประชาชนมี
คุภาพชีวิตดี
ข้ึน 

สำนักปลัด 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเปน็เมืองน่าอยู่ 
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบ้านเมือง 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
1 

โครงการปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
LTAX 3000 
เทศบาลตำบลบัลลังก ์

1.เพื่อให้ทราบขอบแขตการ
ปกครองของหน่วยงานในระดับ
แปลงที่ดิน 
2.เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลทรัพย์สิน
ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลบัลลังก ์
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ 

-สำรวจพื้นที่เก็บข้อมูล
ภาคสนาม 
-จัดทำ/ปรับปรุงข้อมูลแผน
ที่ภาษี 
-จัดเก็บข้อมูลแผนที่ภาษี 

200,000 
ทต. 

200,000 
ทต. 

200,000 
ทต. 

200,000 
ทต. 

200,000 
ทต. 

1 คร้ัง เทศบาลมี
รายได้เพื่อ
การพัฒนา
เพิ่มมากขึ้น 

กองคลัง 

2 โครงการกิจกรรม  
5 ส  

1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
ให้ บริการ 
 2. เพื่อสร้างบรรยากาศ 
ที่ดีในการทำงาน 
3. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีใน
หน่วยงาน 

พนักงานเทศบาลลูกจ้าง
และพนักงานจ้างของ
เทศบาล ดำเนินกิจกรรม  
5ส อย่างต่อเน่ือง 

10,000 
ทต. 

10,000 
ทต. 

10,000 
ทต. 

10,000 
ทต. 

10,000 
ทต. 

1 คร้ัง ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

ทุกกอง 

3 โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้นำ
และบุคลากรท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำและ
บุคลากรท้องถิ่น  

จัดฝึกอบรมให้แก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศ
บาน ผู้นำท้องที่ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง เทศบาลตำบล
บัลลังก ์

500,000 
ทต. 

500,000 
ทต. 

500,000 
ทต. 

500,000 
ทต. 

500,000 
ทต. 

ผู้เข้า
ฝึกอบรม
และศึกษาดู
งานไม่น้อย
กว่า 60 คน 

ประชาชนมี
คุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 

สำนักปลัด 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบ้านเมือง 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 9.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

โครงการต้ังจุดบริการ
ประชาชนช่วงเทศกาล 
ปีใหม่ / เทศกาล
สงกรานต์  

เพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนและช่วยลด
อุบัติเหตุการเสียชีวิต
จากการใช้รถใช้ถนน 

ต้ังจุดบริการประชาชน 
ช่วงเทศกาลปีใหม่ และ 
เทศกาลสงกรานต์ 
 

120,000 
ทต. 

120,000 
ทต. 

120,000 
ทต. 

120,000 
ทต. 

120,000 
ทต. 

2 ครั้ง ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
อัตราการ
เกิดอุบัติเหตุ
ลดน้อยลง 

สำนักปลัด 

2 โครงการจัดอบรม 
ให้ความรู้เก่ียวกับ 
สาธารณภัย 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
ประสิทธิภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานป้องกันภัย 

จัดอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับสาธารณภัยต่างๆ 
แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
ป้องกันภัย บุคลากรของ
เทศบาล อปพร. และ
ประชาชนทั่วไป 

5,000 
ทต. 

5,000 
ทต. 

15,000 
ทต. 

15,000 
ทต. 

15,000 
ทต. 

1 ครั้ง เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน
ป้องกันภัยมี
ความรู้ในการ
ป้องกันภัย 

สำนักปลัด 

3 โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน เทศบาลตำบล
บัลลังก ์

เพ่ือให้ อปพร. ปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างมีทักษะ มี
ศักยภาพ 

จัดอบรมทบทวนฯ ให้แก่ 
อปพร. เทศบาลตำบล
บัลลังก ์

- 50,000 
ทต. 

100,000 
ทต. 

100,000 
ทต. 

100,000 
ทต. 

1 ครั้ง ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

สำนักปลัด 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
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(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
4 
 

โครงการซ้อม
แผนป้องกัน
ภัย 

เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันภัยให้แก่ประชาชน 

จัดทำโครงการ
เพ่ือซ้อมแผน
ป้องกันภัยหรือ
เข้าร่วมโครงการ
ซ้อมแผนป้องกัน
ภัย  

10,000 
ทต. 

10,000 
ทต. 

10,000 
ทต. 

10,000 
ทต. 

10,000 
ทต. 

1 ครั้ง เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน
ป้องกันภัยมีทักษะ
ในการป้องกันและ
ระงับภัยต่างๆ 

สำนักปลัด 

5 โครงการวัน 
อปพร. 
แห่งชาติ 

1. เพ่ือสร้างความสามัคคีเน้นการ
ทำงานแบบมีส่วนร่วมในลักษณะ
เครือข่ายการทำงาน 
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ระงับและป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
3.เพ่ือให้อปพร.เกิดความรู้ความ
เข้าในบทบาท อำนาจ หน้าที่ ที่พึง
มีต่อประชาชน ตามท่ีระเบียบ
กฎหมายกำหนด 
4. เพ่ือให้ อปพร.เกิดขวัญกำลังใจ 
เกิดจิตสำนึกและตระหนักในหน้าท่ี
อย่างแท้จริง 

จัดกิจกรรมวัน 
อปพร.  

20,000 
ทต. 

20,000 
ทต. 

20,000 
ทต. 

20,000 
ทต. 

20,000 
ทต. 

1 ครั้ง สมาชิก อปพร.เกิด
ความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาท  อำนาจ 
หน้าท่ี เกิดขวัญ
กำลังใจ มี
จิตสำนึก  ตระหนัก
ในหน้าท่ี  และมี
ความพร้อมทั้ง
ร่างกายและจิตใจ
ในการปฏิบัติหน้าท่ี
อย่างแท้จริง 

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
6 
 

โครงการ
การแพทย์
ฉุกเฉิน 

เพ่ือบริหารจัดการการแพทย์
ฉุกเฉินแก่ประชาชน 

จัดบริการการแพทย์
ฉุกเฉินให้แก่ประชาชน
ตลอด 24 ชั่วโมง 

350,000 
ทต. 

350,000 
ทต. 

350,000 
ทต. 

350,000 
ทต. 

350,000 
ทต. 

24 
ชั่วโมง 

ประชาชน
ได้รับการรับ
บริการ
การแพทย์
ฉุกเฉินที่มี
มาตรฐานและ
ทั่วถึง  
ลดอัตราการ
สูญเสียชีวิต
และอวัยวะที่
สำคัญ 

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการับริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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 10.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรงุ 
ภูมิทัศน์ภายใน
พ้ืนที่ตำบลบัลลังก์ 

เพ่ือพัฒนาปรับปรุง
พ้ืนที่บริเวณไหล่ถนน
ให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
สวยงามเพ่ือส่งเสริม
การท่องเท่ียว 
 

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 
สองข้างทาง
ถนนภายใน
พื้นที่ตำบล
บัลลังก์ 

100,000 
ทต. 

100,000 
ทต. 

100,000 
ทต. 

100,000 
ทต. 

100,000 
ทต. 

1 ครั้ง พ้ืนที่บริเวณ
ไหล่ถนนให้มี
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย
สวยงาม 

สำนักปลัด 

2 โครงการท้องถ่ิน
อาสาปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ “จิต
อาสา สร้างป่า 
รักษ์น้ำ” 
 

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
ลดภาวะโลกร้อน 

ปลูกต้นไม้ใน
พ้ืนที่ตำบล
บัลลังก ์

200,000 
ทต. 

100,000 
ทต. 

100,000 
ทต. 

100,000 
ทต. 

100,000 
ทต. 

1 ครั้ง มีพ้ืนที่สีเขียว
เพ่ิมข้ึน 

สำนักปลัด 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การสานต่อ   
    แนวทางพระราชดำริ 
   1.1 แผนงานสร้าง
ความ 
         เข้มแข็งของชุมชน 
  1.2 แผนงานการเกษตร 

 
 

 

           

รวมทั้งสิ้น             
2) ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการศึกษา 
   2.1 แผนงานการศึกษา 

            

รวมทั้งสิ้น             
3) ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการเกษตร 
    3.1 แผนงาน
การเกษตร 

            

รวมทั้งสิ้น             
 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4) ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสังคม 
    4.1 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 
    4.2 แผนงานสังคม
สงเคราะห ์
    4.3 แผนงานงบกลาง 

            

รวมทั้งสิ้น             
5) ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสาธารณสุข 
    5.1 แผนงาน
สาธารณสุข 

            

รวมทั้งสิ้น             
6) ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    6.1 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

            

รวม             
 
 
 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา หน้า 108 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

7) ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเท่ียว 
ศาสนา วัฒนธรรม     
ประเพณีและกีฬา 
    7.1 แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

            

รวม             
8) ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี 
    8.1 แผนงานบริหาร
ทั่วไป 
    8.2 แผนงานสร้าง
ความ 
         เข้มแข็งของชุมชน 

            

รวมทั้งสิ้น             
9) ยุทธศาสตร์ด้านการ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน        
    9.1 แผนงานการ
รักษาความ สงบภายใน 

            

รวมทั้งสิ้น             
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ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

10) ยุทธศาสตร์ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
      10.1 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 
 

            

รวมทั้งสิ้น             
รวมทั้งหมด             
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 
********************************************* 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
 1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราช 
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ) 

เพ่ืออนุรักษ์
ทรัพยากรที่มี
คุณค่า ให้คงอยู่
สืบไป 

-จัดประชุม
คณะทำงาน 
-สำรวจพ้ืนที่ปกปักษ์ 
-จัดทำทะเบียนพืช
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

100,000 
ทต. 

100,000 
ทต. 

100,000 
ทต. 

100,000 
ทต. 

100,000 
ทต. 

1 ครั้ง ประชาชนมี
ทรัพยากรที่
มีคุณค่า
สำหรับใช้
ประโยชน์ไป
จนถึงรุ่น
ลูกหลาน 

สำนักปลัด 

2 โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงให้
ประชาชนศึกษาเป็น
แนวทางการประกอบ
อาชีพ 

แหล่งเรียนรู้การประกอบ
อาชีพตามแนวพระดำริ
เศรษฐกิจ พอเพียง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
กิจกรรม
ของ
แหล่ง
เรียนรู้ 

ประชาชน 
มีคุณภาพ
ชีวิตดีข้ึน 

สำนักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ. 02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดำริสง่เสริม
การดำเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีความรู้และ
ทักษะในการ
ดำเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส่งเสริมอาชีพ  
ลดต้นทุน 
เพ่ิมผลผลิต
ตามแนว
พระราชดำริ
เศรษฐกิจ
พอเพียง  

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 1 ครั้ง ประชาชน 
มีคุณภาพ
ชีวิตดีข้ึน 

สำนักปลัด 

4 โครงการเกษตรเพ่ือ
อาหารกลางวันตาม
แนวพระราชดำร ิ

เพ่ือขับเคลื่อน
โครงการเกษตร
เพ่ืออาหาร
กลางวันตามแนว
พระราชดำร ิ
 

สนับสนุน
งบประมาณ
ให้แก่โรงเรียน
ในเขตเทศบาล
ตำบลบัลลังก์  

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 ครั้ง เด็กนักเรียน
ได้รับ
สารอาหาร
ครบถ้วน 

 

5 โครงการพัฒนา
บทบาทสตรีเทศบาล
ตำบลบัลลังก์  

เพ่ือให้
คณะกรรมการ 
ศบกต.ตำบล
บัลลังก์ มีองค์
ความรู้ในการ
ขับเคลื่อนการ
ทำงาน 

จัดอบรมและ
ศึกษาดูงาน
ให้แก่ 
คณะกรรมการ 
ศบกต. 

- - - 930,000 - 1 ครั้ง ประชาชน 
มีคุณภาพ
ชีวิตดีข้ึน 

สำนักปลัด 

 
 
1.2 แผนงานการเกษตร 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(-บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ขุดสระสาธารณะ
ประโยชน์   
โนนป่าช้า  
หมู่ที่ 2 

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
และทำการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 
 

ขุดสระสาธารณะ
ประโยชน์   
โนนป่าช้า 

- - 300,000 
ทต. 

- - 1 แห่ง ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ดีข้ึน 

กองช่าง 

2 โครงการขุดลอก
หนองผักกระเฉด  หมู่
ที่ 3 

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
และทำการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 
 

ขุดลอกหนองผัก
กระเฉด 
 

- - 200,000 
ทต. 

- - 1 แห่ง ประชาชนมี
น้ำใช้เพียงพอ 

กองช่าง 

3 โครงการขุดลอกสระ
หนองแจง 
หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
และทำการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

 

ขุดลอกสระหนองแจง 
(สระนอก) 

150,000 
ทต. 

- - - - 1 แห่ง ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ดีข้ึน 

กองช่าง 

4 โครงการขุดสระ
หนองกระทุ่ม 
หมู่ที่ 14 

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
และทำการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

 

สระหนองกระทุ่ม 
 

- - 100,000 
ทต. 

- - 1 แห่ง ประชาชนมีน้ำ
ใช้พียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
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(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(-บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

5 โครงการขุดคลองส่งน้ำจากป่า
เกียบกลาง- สระประปา 
หมู่ที่ 14 

เพ่ือให้ประชาชนมี
แหล่งน้ำเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค และ
ทำการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 
 

คลองสง่น้ำจาก 
ป่าเกียบกลาง- 
สระประปา 

- - 200,000 
ทต. 

- - 1  แห่ง ประชาชนมีน้ำ
ใช้พียงพอ 

กองช่าง 

6 โครงการขุดลอกคลองท่าลี ่
หมู่ที่ 17 

เพ่ือให้ประชาชนมี
แหล่งน้ำเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค และ
ทำการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกคลองท่าลี ่
 

- - 100,000 
ทต. 

- - 1  แห่ง ประชาชนมีน้ำ
ใช้พียงพอ 

กองช่าง 

7 โครงการขุดขยายสระน้ำหนอง
ข้าวหยอด 
หมู่ที่  17 

เพ่ือให้ประชาชนมี
แหล่งน้ำเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค และ
ทำการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขุดขยายสระน้ำ
หนองข้าวหยอด 

- - 100,000 
ทต. 

- - 1  แห่ง ประชาชนมีน้ำ
ใช้พียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
โครงการขุดสระ  
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(-บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการขุดคลองส่งน้ำจากป่า
เกียบกลาง- สระประปา 
หมู่ที่ 14 

เพ่ือให้ประชาชนมี
แหล่งน้ำเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค และ
ทำการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

คลองสง่น้ำจาก 
ป่าเกียบกลาง- 
สระประปา 

- - 200,000 
ทต. 

- - 1  แห่ง ประชาชนมีน้ำ
ใช้พียงพอ 

กองช่าง 

6 โครงการขุดลอกคลองท่าลี ่
หมู่ที่ 17 

เพ่ือให้ประชาชนมี
แหล่งน้ำเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค และ
ทำการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกคลองท่าลี ่
 

- - 100,000 
ทต. 

- - 1  แห่ง ประชาชนมีน้ำ
ใช้พียงพอ 

กองช่าง 

7 โครงการขุดขยายสระน้ำหนอง
ข้าวหยอด 
หมู่ที่  17 

เพ่ือให้ประชาชนมี
แหล่งน้ำเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค และ
ทำการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขุดขยายสระน้ำ
หนองข้าวหยอด 

- - 100,000 
ทต. 

- - 1  แห่ง ประชาชนมีน้ำ
ใช้พียงพอ 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(-บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการขุดคลองส่งน้ำจากป่า
เกียบกลาง- สระประปา 
หมู่ที่ 14 

เพ่ือให้ประชาชนมี
แหล่งน้ำเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค และ
ทำการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

คลองสง่น้ำจาก 
ป่าเกียบกลาง- 
สระประปา 

- - 200,000 
ทต. 

- - 1  แห่ง ประชาชนมีน้ำ
ใช้พียงพอ 

กองช่าง 

6 โครงการขุดลอกคลองท่าลี ่
หมู่ที่ 17 

เพ่ือให้ประชาชนมี
แหล่งน้ำเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค และ
ทำการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกคลองท่าลี ่
 

- - 100,000 
ทต. 

- - 1  แห่ง ประชาชนมีน้ำ
ใช้พียงพอ 

กองช่าง 

7 โครงการขุดขยายสระน้ำหนอง
ข้าวหยอด 
หมู่ที่  17 

เพ่ือให้ประชาชนมี
แหล่งน้ำเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค และ
ทำการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขุดขยายสระน้ำ
หนองข้าวหยอด 

- - 100,000 
ทต. 

- - 1  แห่ง ประชาชนมีน้ำ
ใช้พียงพอ 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(-บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการขุดคลองส่งน้ำจากป่า
เกียบกลาง- สระประปา 
หมู่ที่ 14 

เพ่ือให้ประชาชนมี
แหล่งน้ำเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค และ
ทำการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

คลองสง่น้ำจาก 
ป่าเกียบกลาง- 
สระประปา 

- - 200,000 
ทต. 

- - 1  แห่ง ประชาชนมีน้ำ
ใช้พียงพอ 

กองช่าง 

6 โครงการขุดลอกคลองท่าลี ่
หมู่ที่ 17 

เพ่ือให้ประชาชนมี
แหล่งน้ำเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค และ
ทำการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกคลองท่าลี ่
 

- - 100,000 
ทต. 

- - 1  แห่ง ประชาชนมีน้ำ
ใช้พียงพอ 

กองช่าง 

7 โครงการขุดขยายสระน้ำหนอง
ข้าวหยอด 
หมู่ที่  17 

เพ่ือให้ประชาชนมี
แหล่งน้ำเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค และ
ทำการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขุดขยายสระน้ำ
หนองข้าวหยอด 

- - 100,000 
ทต. 

- - 1  แห่ง ประชาชนมีน้ำ
ใช้พียงพอ 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
1 

โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพ่ือส่งเสริม
กิจกรรมของ
เด็กๆ ให้กล้าคิด 
กล้าแสดงออก 

นักเรียนในเขต
พื้นที่ทั้ง 8 
แห่งและเด็ก
ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของ
เทศบาล 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 1 ครั้ง เด็กๆ กล้า
แสดงออก
อย่าง
สร้างสรรค ์

กอง
การศึกษา 

2 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใชจ้่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

เพ่ือสนับสนุนการ
จัดทำอาหาร
กลางวันและคา่
จัดการเรียนการ
สอนให้แก่เด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

จัดหาอาหาร
กลางวัน/
จัดซื้อวัสดุ
ทางการศึกษา
สำหรับศูนย์
พัฒนาเด็ก 
เล็ก 

897,000 
อุดหนุน 

1,165,000 
อุดหนุน 

1,200,000 
อุดหนุน 

1,200,000 
อุดหนุน 

1,200,000 
อุดหนุน 

1 ปี
การศึกษา 

เด็กเจริญ 
เติบโต
สมวัย/มี
ความรู้ 
ทักษะตาม
มาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 
 

โครงการอาหาร
กลางวัน
โรงเรียน 

เพ่ือให้เด็ก
นักเรียนได้รับ
สารอาหาร
ครบถ้วน มีการ
เจริญเติบโต
สมวัย ร่างกาย
สมบูรณ์ แข็งแรง 

อุดหนุน
ค่าอาหาร
กลางวันให้แก่
โรงเรียนใน
เขตตำบล
บัลลังก์ 8 
แห่ง 

2,012,000 
อุดหนุน 

2,200,000 
อุดหนุน 

2,210,000 
อุดหนุน 

 

2,210,000 
อุดหนุน 

 

2,210,000 
อุดหนุน 

 

1 ปี
การศึกษา 

เด็กมีการ
เจริญ 
เติบโตตาม
วัย 

กอง
การศึกษา 

 

4 โครงการแข่งขัน
ศักยภาพ
พัฒนาการเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ตำบลบัลลังก ์

เพื่อให้เด็กได้แสดง
ศักยภาพทางด้าน
พัฒนาการตาม
ความถนัดเพื่อ
วัดผลการเรียนการ
สอน 

จัดการแข่งขัน
เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของ
เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาล
ตำบลบัลลังก์ 
 

7,000 
ทต. 

20,000 
ทต. 

20,000 
ทต. 

20,000 
ทต. 

20,000 
ทต. 

8 แห่ง สามารถ
วัดผลการ
เรียนการ
สอน 

กอง
การศึกษา 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพือ่พัฒนาไปสู่ครัวของโลกและฐานการผลิต
พลังงานสะอาด 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
 3.1 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
จัดทำปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ 

เพ่ือส่งเสริมการ
ใช้สารอินทรีย์
แทนสารเคมี 

จัดอบรมให้แก่
เกษตรตำบล
บัลลังก ์

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 1 ครั้ง เกษตรกร 
สามารถลด
ต้นทุน/เพ่ิม
ผลผลิตมี
รายได้
เพ่ิมข้ึน 

 สำนักปลัด 

2 โครงการสง่เสริม
การพัฒนา
คุณภาพและเพ่ิม
ผลผลิตทาง
การเกษตร 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพ
และเพ่ือให้
ประชาชน
ปลอดภัยจากการ
ใช้สารเคม ี

1.จัดอบรมให้แก่
กลุ่มเกษตรกร 
จำนวน 100 คน 
2.จัดเวทีสรุปผล 
ถอดองค์ความรู้ 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

250,000 
 

250,000 1 ครั้ง ประชาชนมี
ความเป็นอยู่
ที่ดีข้ึน 

 สำนักปลัด 

3 โครงการสง่เสริม
และพัฒนา
คุณภาพดิน 

เพ่ือให้ประชาชน
มีทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพที่
สามารถแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจนได้อย่าง
ย่ังยืน 

จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
ให้แก่กลุ่ม
เกษตรกร 
จำนวน 50 
คน 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 1 ครั้ง ประชาชนมี
ความเป็นอยู่
ที่ดีข้ึน 

 สำนักปลัด 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
1 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและ
ความเข้มแข็ง
ของชุมชนอย่าง
ย่ังยืน 

1.เพื่อเสริมสร้าง
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแก่ประชาชน 
2.เพื่อยกระดับ
รายได้และพัฒนา
ศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพ
ครัวเรือน 
3.เพื่อสร้างความ
ร่วมมือในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดโดย
ชุมชน 
 

หมู่บ้าน 
เศรษฐกิจ
พอเพียง  

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 1 ครั้ง เกษตรกร 
สามารถลด
ต้นทุน/เพ่ิม
ผลผลิตมี
รายได้
เพ่ิมข้ึน 
 
 

 สำนักปลัด 

2 โครงการสง่เสริม
สภาเด็กและ
เยาวชนตำบล
บัลลังก ์

เพ่ือให้มีองค์กร
กลางของเด็กและ
เยาวชนในระดับ
ตำบล  

เยาวชนตำบล
บัลลังก ์

10,000 
 

10,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

1  ครั้ง เกิด
เครือข่าย
ของกลุ่ม
เยาวชนที่
เข้มแข็ง 

สำนักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
3 

โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

เพ่ือร่วมดำเนิน
กิจกรรมบำบัด/
ฟ้ืนฟูผู้ติด/ผู้เสพ
ยาเสพติด 
 

จัดกิจกรรม
หรือเข้าร่วม
กิจกรรม 
บำบัด/ฟื้นฟู 
ผู้ติด/ผู้เสพ
สำหรับกลุ่ม
เสี่ยงในตำบล
บัลลังก ์

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 1 ครั้ง จำนวนผู้
ติด/ ผู้เสพ
ยาเสพติด
ลดลง 

สำนักปลัด 

4 โครงการ
ฝึกอบรมการนวด
แผนไทยเพ่ือ
สุขภาพ 

1. เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถดูแล
สุขภาพตนเอง
และบุคคลใน
ครอบครัว 
2.เพ่ือส่งเสริม
อาชีพให้กับ
ประชาชน 

จัดฝึกอบรม
การนวดแผน
ไทยให้แก่
ประชาชนที่
สนใจ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ดีข้ึน 

สำนักปลัด 

5 โครงการสง่เสริม
อาชีพประชาชน
ตำบลบัลลังก ์
 

เพ่ือให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

ประชาชนตำบล
บัลลังก ์

- 20,000 
ทต. 

20,000 
ทต. 

20,000 
ทต. 

20,000 
ทต. 

1 ครั้ง ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ดีข้ึน 

สำนักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 
 

โครงการโรงเรียน
ผู้สูงอายุเทศบาล
ตำบลบัลลังก์ 
 
 

เพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพผู้สูงอายุ 
 

ผู้สูงอายุตำบล
บัลลังก์ ไม่น้อย
กว่า 50 คน 

50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 1 ครั้ง ผู้สูงอายุมี
ศักยภาพ
เพ่ิมข้ึน 

สำนักปลัด 

7 โครงการส่งเสริม
ก ิ จ ก ร ร ม ก ลุ่ ม
ผู้สูงอายุเทศบาล
ตำบลบัลลังก์ 
 
 

เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุได้มี
กิจกรรมร่วมกัน 
 

ผู้สูงอายุตำบล
บัลลังก ์

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 ครั้ง ผู้สูงอายุ
คุณภาพชีวิต
ที่ดี 

สำนักปลัด 

8 โครงการส่งเสริม
และพัฒนาชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP 
นวัตวิถี 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชน 

กลุ่มอาชีพใน
ตำบลบัลลังก ์

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ดีข้ึน 

สำนักปลัด 

9            
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา หน้า 123 
 

 4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

จัดสวัสดิการ 
เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ  

เพื่อรองรับการ
จัดสวัสดิการ
ให้แก่ผู้สงูอายุ  

จ่ายเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ 

11,400,000 
อุดหนุน 

11,500,000 
อุดหนุน 

13,000,000 
อุดหนุน 

13,500,000 
อุดหนุน 

13,500,000 
อุดหนุน 

12 เดือน ผู้สูงอายุ มี
คุณภาพชีวิต
ดีข้ึน 

สำนัก
ปลัด 

2 จัดสวัสดิการ 
เบี้ยยังชีพคน
พิการ 

ดำเนินการเพื่อ
รองรับการจัด
สวัสดิการเบี้ย
ความพิการ
ให้แกค่นพิการ  

จ่ายเบี้ยยัง
ชีพคนพิการ 

2,371,200 
อุดหนุน 

2,371,200 
อุดหนุน 

2,400,000 
อุดหนุน 

2,400,000 
อุดหนุน 

2,400,000 
อุดหนุน 

12 เดือน คนพิการมี
คุณภาพชีวิต
ดีข้ึน 

สำนัก
ปลัด 

3 จัดสวัสดิการ 
เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 

ดำเนินการเพื่อ
รองรับการ
สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผูป้่วย
เอดส์  

จ่ายเบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยโรค
เอดส์ 

30,000 
ทต. 

30,000 
ทต. 

40,000 
ทต. 

40,000 
ทต. 

40,000 
ทต. 

12 เดือน ผู้ป่วยโรค
เอดส์ 
มีคุณภาพ
ชีวิตดีข้ึน 

สำนัก
ปลัด 

4 โครงการ
ซ่อมแซมบ้าน 
ผู้ด้อยโอกาส/
ผู้ยากไร้ 

เพ่ือให้
ผู้ด้อยโอกาส/
ผู้ยากไร้มีที่
อยู่อาศัยที่
มั่นคงและ
ปลอดภัย 

ผู้ด้อยโอกาส/
ผู้ยากไร้ 
ตำบลบัลลังก ์

20,000 
ทต. 

20,000 
ทต. 

50,000 
ทต. 

50,000 
ทต. 

50,000 
ทต. 

 1 หลัง ผู้ด้อยโอกาส/
ผู้ยากไร้ มี
คุณภาพชีวิต
ดีข้ึน 
 

สำนัก
ปลัด 

5 โครงการวัน
ผู้สูงอายุ
แห่งชาติ 

เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ให้แก่
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุ 
700 คน 

- - - 150,000 150,000 ผู้สูงอายุเข้า
ร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า  
700 คน 

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิต
ดีข้ึน 

สำนัก
ปลัด 
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 4.3 แผนงานงบกลาง 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

สมทบ
กองทุน
สวัสดิการ
ชุมชน 

1.เพ่ือส่งเสริมการออมทรัพย์
และให้ประชาชนรวมตัวกัน
เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน 
2.เพ่ือสร้างหลักประกันของ
ชุมชนฐานราก 
 

สนับสนุน
งบประมาณให้แก่
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตำบล
บัลลังก ์

109,500 
ทต. 

109,500 
ทต. 

109,500 
ทต. 

109,500 
ทต. 

109,500 
ทต. 

1 ครั้ง 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดีข้ึน 

สำนักปลัด 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเปน็เมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
 5.1 แผนงานสาธารณสุข  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

เพ่ือป้องกัน
และควบคุม
โรค
ไข้เลือดออก 

กิจกรรมรณรงค์
ป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

50,000 
ทต. 

50,000 
ทต. 

100,000 
ทต. 

100,000 
ทต. 

100,000 
ทต. 

1  ครั้ง ประชาชน
ปลอดภัย
จากเป็นโรค 
ไข้เลือดออก 

กอง
สาธารณสุข 

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี  

เพ่ือให้
ประชาชน
ปลอดภัย
จากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

-สำรวจข้อมูล
จำนวนสัตว์และ
ข้ึนทะเบียนสัตว์- 
-จัดซื้อวัคซีนและ
เวชภัณฑ์อื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง 

80,000 90,000 90,000 90,000 90,000 1 ครั้ง ประชาชน
ปลอดภัย
จากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

กอง
สาธารณสุข 

3 โครงการสง่เสริมการจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชน สู่สุข
ภาวะที่ดี ตำบลบัลลังก์ 

เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถ
จัดการขยะ
ครัวเรือนได้
ด้วยตนเอง 

- อบรมเชิง
ปฏิบัติการการ
บริหารจัดการ
ขยะ  

60,000 
ทต. 

60,000 
ทต. 

60,000 
ทต. 

60,000 
ทต. 

60,000 
ทต. 

1 ครั้ง ลดปัญหา
ขยะใน
ชุมชน 

กอง
สาธารณสุข 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข  
บ้านโนนเจดีย์  
หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้ประชาชน
มีสุขภาพดี
ปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บ 

อุดหนุนงบประมาณ
สำหรับดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข จำนวน 3 
กิจกรรม 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

3 
กิจกรรม 

ประชาชนมี
สุขภาพดี
ปราศจาก
โรคภัยไข้
เจ็บ 

กอง
สาธารณสุข 

5 โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 
บ้านหนองแวง  
หมู่ที่ 2 

เพ่ือให้ประชาชน
มีสุขภาพดี
ปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บ 

ดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 
จำนวน 3 กิจกรรม 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

3 
กิจกรรม 

ประชาชนมี
สุขภาพดี
ปราศจาก
โรคภัยไข้
เจ็บ 

กอง
สาธารณสุข 

6 โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 
บ้านคูเมือง 
หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้ประชาชน
มีสุขภาพดี
ปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บ 

ดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 
จำนวน 3 กิจกรรม 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

3 
กิจกรรม 

ประชาชนมี
สุขภาพดี
ปราศจาก
โรคภัยไข้
เจ็บ 

กอง
สาธารณสุข 

7 โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 
บ้านกุดเวียน 
หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้ประชาชน
มีสุขภาพดี
ปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บ 

ดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 
จำนวน 3 กิจกรรม 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

3 
กิจกรรม 

ประชาชนมี
สุขภาพดี
ปราศจาก
โรคภัยไข้
เจ็บ 

กอง
สาธารณสุข 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข  
บ้านน้อย 
หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้ประชาชน
มีสุขภาพดี
ปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บ 

อุดหนุนงบประมาณ
สำหรับดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข จำนวน 3 
กิจกรรม 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

3 
กิจกรรม 

ประชาชนมี
สุขภาพดี
ปราศจาก
โรคภัยไข้
เจ็บ 

กอง
สาธารณสุข 

9 โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 
บ้านกระดาน 
หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ประชาชน
มีสุขภาพดี
ปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บ 

ดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 
จำนวน 3 กิจกรรม 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

3 
กิจกรรม 

ประชาชนมี
สุขภาพดี
ปราศจาก
โรคภัยไข้
เจ็บ 

กอง
สาธารณสุข 

10 โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 
บ้านดอนยาว 
หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้ประชาชน
มีสุขภาพดี
ปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บ 

ดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 
จำนวน 3 กิจกรรม 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

3 
กิจกรรม 

ประชาชนมี
สุขภาพดี
ปราศจาก
โรคภัยไข้
เจ็บ 

กอง
สาธารณสุข 

11 โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 
บ้านสระตะเฆ่ 
หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้ประชาชน
มีสุขภาพดี
ปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บ 

ดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 
จำนวน 3 กิจกรรม 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

3 
กิจกรรม 

ประชาชนมี
สุขภาพดี
ปราศจาก
โรคภัยไข้
เจ็บ 

กอง
สาธารณสุข 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข  
บ้านหนองแจง 
หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้ประชาชน
มีสุขภาพดี
ปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บ 

อุดหนุนงบประมาณ
สำหรับดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข จำนวน 3 
กิจกรรม 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

3 
กิจกรรม 

ประชาชนมี
สุขภาพดี
ปราศจาก
โรคภัยไข้
เจ็บ 

กอง
สาธารณสุข 

13 โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 
บ้านโพธ์ิตาสี 
หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้ประชาชน
มีสุขภาพดี
ปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บ 

ดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 
จำนวน 3 กิจกรรม 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

3 
กิจกรรม 

ประชาชนมี
สุขภาพดี
ปราศจาก
โรคภัยไข้
เจ็บ 

กอง
สาธารณสุข 

14 โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 
บ้านบัลลังก ์
หมู่ที่ 11 

เพ่ือให้ประชาชน
มีสุขภาพดี
ปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บ 

ดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 
จำนวน 3 กิจกรรม 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

3 
กิจกรรม 

ประชาชนมี
สุขภาพดี
ปราศจาก
โรคภัยไข้
เจ็บ 

กอง
สาธารณสุข 

15 โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 
บ้านเมืองเก่า 
หมู่ที่ 12 

เพ่ือให้ประชาชน
มีสุขภาพดี
ปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บ 

ดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 
จำนวน 3 กิจกรรม 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

3 
กิจกรรม 

ประชาชนมี
สุขภาพดี
ปราศจาก
โรคภัยไข้
เจ็บ 

กอง
สาธารณสุข 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข  
บ้านโกรกหอย 
หมู่ที่ 13 

เพ่ือให้ประชาชน
มีสุขภาพดี
ปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บ 

อุดหนุนงบประมาณ
สำหรับดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข จำนวน 3 
กิจกรรม 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

3 
กิจกรรม 

ประชาชนมี
สุขภาพดี
ปราศจาก
โรคภัยไข้
เจ็บ 

กอง
สาธารณสุข 

17 โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 
บ้านสระขุด 
หมู่ที่ 14 

เพ่ือให้ประชาชน
มีสุขภาพดี
ปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บ 

ดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 
จำนวน 3 กิจกรรม 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

3 
กิจกรรม 

ประชาชนมี
สุขภาพดี
ปราศจาก
โรคภัยไข้
เจ็บ 

กอง
สาธารณสุข 

18 โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 
บ้านสระตะเฆ่หิน 
หมู่ที่ 15 

เพ่ือให้ประชาชน
มีสุขภาพดี
ปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บ 

ดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 
จำนวน 3 กิจกรรม 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

3 
กิจกรรม 

ประชาชนมี
สุขภาพดี
ปราศจาก
โรคภัยไข้
เจ็บ 

กอง
สาธารณสุข 

19 โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 
บ้านโนนทองพัฒนา 
หมู่ที่ 16 

เพ่ือให้ประชาชน
มีสุขภาพดี
ปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บ 

ดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 
จำนวน 3 กิจกรรม 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

3 
กิจกรรม 

ประชาชนมี
สุขภาพดี
ปราศจาก
โรคภัยไข้
เจ็บ 

กอง
สาธารณสุข 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข  
บ้านทำนบพัฒนา 
หมู่ที่ 17 

เพ่ือให้ประชาชน
มีสุขภาพดี
ปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บ 

อุดหนุนงบประมาณ
สำหรับดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข จำนวน 3 
กิจกรรม 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

3 
กิจกรรม 

ประชาชนมี
สุขภาพดี
ปราศจาก
โรคภัยไข้
เจ็บ 

กอง
สาธารณสุข 

21 โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 
บ้านคูเมืองใหม่ 
หมู่ที่ 18 

เพ่ือให้ประชาชน
มีสุขภาพดี
ปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บ 

ดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 
จำนวน 3 กิจกรรม 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

3 
กิจกรรม 

ประชาชนมี
สุขภาพดี
ปราศจาก
โรคภัยไข้
เจ็บ 

กอง
สาธารณสุข 

22 โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 
บ้านโนนเจดีย์พัฒนา 
หมู่ที่ 19 

เพ่ือให้ประชาชน
มีสุขภาพดี
ปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บ 

ดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 
จำนวน 3 กิจกรรม 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

20,000 
เงินอุดหนุน 

3 
กิจกรรม 

ประชาชนมี
สุขภาพดี
ปราศจาก
โรคภัยไข้
เจ็บ 

กอง
สาธารณสุข 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากสระ SML-คลองส่งน้ำ 
หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากสระ 
SML-คลองส่งน้ำ  

- - 300,000 300,000 300,000 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้าง 
ถนนดินจากนานายหวิน- ไร่
นายพยุง  
หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนนดินจาก
นานายหวิน- ไร่ 
นายพยุง 

- - 100,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
โนนเจดีย์ จากบ้านนาง
กัญญา – สี่แยกบ้านนายยัน  
หมู่ที่ 1 

เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ำ
เอ่อท่วมขังในฤดู
ฝน 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนเจดีย์ จาก
บ้านนางกัญญา – สี่
แยกบ้านนายยัน 

- - 200,000 - - 1 สาย ไม่เกิด
ปัญหาน้ำ
ท่วมขังใน
ฤดูฝน 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรงุถนนลง
ลูกรังสายรอบบึง (ทางทิศ
เหนือ) 
หมู่ที่ 1  

เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ปรับปรุงถนนลงลูกรัง
สายรอบบึง (ทางทิศ
เหนือ)  บ้านโนนเจดีย์  

- - 200,000 
ทต. 

- - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรงุถนน
สายวัดโนนเจดีย์ - บ้าน
กระดาน หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

เสริมคันดิน กว้าง 7 
เมตร ยาว 230 
เมตร พร้อมวางท่อ 

- - 155,000 
 

- - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

6 โครงการปรับปรงุถนน
ลงลูกรัง สายหนองขาว 
– นานายสุวรรณ 
หมู่ที่ 1 
 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ปรับปรุงถนนลง
ลูกรัง สายหนองขาว 
– นานายสุวรรณ 

- - 150,000 
ทต. 

- - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้าง 
ถนนดิน พร้อมลูกรัง 
จากถนน คสล. ถึงบ่อ 
SML (บ้านนายชุ่ม) 
หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลูกรัง จาก
ถนน คสล. ถึงบ่อ 
SML  
(บ้านนายชุ่ม) 
 

- - 100,000 
ทต. 

- - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้าง 
ถนนดิน จากแยกถนน
ชลประทานไปทางนา
นายเสนอ บอกสันเทียะ 
หมู่ที่ 2 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนนดินจาก
แยกถนน
ชลประทานไปทาง 
นานายเสนอ  
บอกสันเทียะ 
 
 

- - 50,000 
ทต. 

- - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

 
 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา หน้า 133 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรงุ
ถนนลูกรัง จากนา
นายวิโรจน์ – นา
นางนี  แสงธิ หมู่ที่ 
3 

เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ปรับปรุงถนน
ลูกรังจากนานาย
วิโรจน์ – นานาง
นี  แสงธิ 

- - 100,000 
ทต. 

- - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง  เริ่มต้น
จากศาลาประชาคม-
นานายธรรม   หมู่ที่ 
3 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนน
ลูกรังเริ่มต้นจาก
ศาลาประชาคม-
นานายธรรม หมู่
ที่ 3  

- - 50,000 
ทต. 

- - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

11 โครงการปรับปรงุ
ถนนลูกรัง  จาก
ฟาร์มนายประยูร–
ฟาร์ม 
นางบ่าย  หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลง
ลูกรังจากฟาร์ม
นายประยูร – 
ฟาร์มนางบ่าย 

- - 100,000 
ทต. 

- - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

12 โครงการปรับปรงุ
ถนนลูกรัง จากนา
นายแผน-คลองส่ง
น้ำ- บ้านนายเพชร 
หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลง
ลูกรังจากนานาย
แผน – คลองส่ง
น้ำ-บ้าน 
นายเพชร 

- - 100,000 
ทต. 

- - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา หน้า 134 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างกำแพงคันดิน 
ใต้สะพานหน้า  
รพ.สต.คูเมือง 
หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้น้ำไม่เอ่อ
ท่วมขังในฤดูฝน 

ก่อสร้างกำแพงคัน
ดินใต้สะพานหน้า 
รพ.สต.คูเมือง 

- - - 200,000 
ทต. 

- 1 สาย น้ำไม่เอ่อท่วม
ขังในฤดูฝน 

กองช่าง 

14 โครงการปรับปรงุถนนลงลูกรัง จาก
ป่าช้า-ดอนงิ้ว  
หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้ประชน
ชนได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลง
ลูกรังจากป่าช้า-
ดอนงิ้ว 

- - 100,000 
ทต. 

- - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลง
ลูกรังจากนานางพะเยาว์- หนองหัว
หมู  หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้ประชน
ชนได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง 
จากนานางพะ
เยาว์- หนองหัว
หมู 

- - 100,000 
ทต. 

- - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้าง 
ถนนดิน จากนาผู้ใหญ่นงค์ – เล้าหมู
บ้านนางพวง  หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนนดิน 
จากนาผู้ใหญ่นงค์ 
– เล้าหมูบ้านนาง
พวง 

- - 100,000 
ทต. 

- - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  จากนา
นางแหวน–นานางสมศรี 
หมู่ที่ 3 
 

เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรัง
จากนานางแหวน 
–นานางสมศรี  

- - - 100,000 
ทต. 

- 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการปรับปรุงถนนลง
ลูกรัง จากนานายม้วน–
นานางอุไรรัตน์  หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้ประชนชน
ได้รับความสะดวก 

ปรับปรุงถนนลงลูกรังจาก
นานายม้วน – นานางอุไร
รัตน์  

- - - 100,000 
ทต. 

- 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง จากไร่
นางรุจ–ีไร่นางสมควร 
หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้ประชนชน
ได้รับความสะดวก 

ก่อสร้างถนนดินพร้อมลง
ลูกรัง จากไร่นางรุจี – ไร่
นางสมควร 

- - - 100,000 
ทต. 

- 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง  จากไร่
นายพรม – ไร่นาง
บัญญัติ หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้ประชนชน
ได้รับความสะดวก 

ก่อสร้างถนนดินพร้อมลง
ลูกรัง จากไร่นายพรม – 
ไร่นางบัญญัติ 

- - - 100,000 
ทต. 

- 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยภายใน
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก  

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยภายใน
หมู่บ้าน  
-ซอยบ้านผู้ใหญ่สรรเสริญ  
-ซอยบ้านผู้ช่วยวินัย 
-ซอยบ้านนางสุภรัตน์ 
-ซอยบ้านนายประจวบ 
-ซอยบ้านนายสรชัย 
-ซอยบ้านนางใจ 
-ซอยบ้านนายประยูร 

- - 500,000 
ทต. 

- - 7 ซอย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตสาย
บ้านคูเมืองใหม่ - 
บ้านน้อย  บ้านน้อย  
หมู่ที่  5 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก  

เทคอนกรีต ขนาดกว้าง 
5 เมตร หนา 0.15 
ความยาว 462  เมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.20  เมตร 

- - - 1,300,000 - พื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า   
2,310   
ตารางเมตร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการปรับปรงุ
ถนนลงลูกรังรอบ
คลองกุดปืด  
หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก  

ปรับปรุงถนนลง
ลูกรัง 
รอบคลองกุดปืด 

- - - 250,000 
ทต. 

- 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้าง
ถนนดิน พร้อมลง
ลูกรัง  (ขยายไหล่
ทาง) จากหนอง
กก ถึงหัวสะพาน   
หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก  

ก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง 
(ขยายไหล่ทาง) 
จากหนองกก 
ถึงหัวสะพาน 

- - - 100,000 
ทต. 

- 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินพร้อมลง
ลูกรัง  สายป่า
สาธารณะ – ทุ่งพันดี 
หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ประชน
ชนได้รับ
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนนดิน
พร้อม 
ลงลูกรัง สายป่า
สาธารณะ – ทุ่ง
พันดี 
 

- - 100,000 
ทต. 

- - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

25 โครงการปรับปรงุ
ถนนลงลูกรัง จาก
สามแยกบ้าน
ผู้ใหญ่สมาน – 
ป้ายทางเข้า
หมู่บ้าน – เชื่อม
ถนนหลักบ้าน
นายป้อ  หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลง
ลูกรังจากสามแยก
บ้านผู้ใหญ่สมาน 
– ป้ายทางเข้า
หมู่บ้าน – เชื่อม
ถนนหลักบ้านนาย
ป้อ 

- - - 150,000 
ทต. 

- 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการขยายถนน
คอนกรีตจากสามแยก
ทางสายหลัก– หน้าวัด
บ้านกระดาน  หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ขยายถนนคอนกรีต 
จากสามแยกทางสาย
หลัก – หน้าวัดบ้าน
กระดาน 

- - - 250,000 
ทต. 

- 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

27 โครงการปรับปรงุถนน
ลงหินคลุก สาย 
หนองสะเดา–โนนทอง
พัฒนา หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลง 
หินคลุก สาย 
หนองสะเดา–  
โนนทอง 
 

- - - 200,000 
ทต. 

- 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

28 โครงการปรับปรุงถนนลง
ลูกรังพร้อมซ่อม แซมท่อ
ระบายน้ำหลังโรงเรียนบ้าน
กระดาน – โนนเจดีย์  
หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลงลูกรัง 
พร้อมซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ำ หลัง
โรงเรียนบ้านกระดาน 
– โนนเจดีย์ 
 
 

- - - 150,000 
ทต. 

- 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายกลางบา้น
ดอนยาว 
หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้ประชน
ชนได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายกลางบ้านดอน
ยาว (บ้านนายหนู
กัน –นายสมบูรณ์) 

- 
 

- 
 

150,000 
ทต. 

300,000 
ทต. 

- 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

31 โครงการปรับปรุง
ถนนลงหินคลุก จาก
บ้านนายไว – บ้าน
นางสำรวย หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้ประชน
ชนได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลงหิน
คลุกจากบ้านนาย
ไว – บ้านนาง
สำรวย 

- 
 

- 
 

- 
 

100,000 
ทต. 

-  ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

32 โครงการปรับปรุง
ถนนลงลูกรังจาก
บ้านนายสุเทพ ไป
ทางแยก 
โนนสูง หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้ประชน
ชนได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลง
ลูกรังจากบ้านนาย
สุเทพ ไปทางแยก
โนนสูง 

- 
 

- 
 

- 100,000 
ทต. 

-  ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

33 โครงการปรับปรุง
ถนนลงลูกรัง จาก
บ้านนางนิภาสิริ – 
คลองส่งน้ำ (ป่าชา้
บัลลังก์)  
หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้ประชน
ชนได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลง
ลูกรังจากบ้านนาง
นิภาสิริ–คลองส่ง
น้ำ (ป่าช้าบัลลังก์) 
 

- 
 

- 
 

- 100,000 
ทต. 

-  ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

34 โครงการวางท่อ
น้ำป่าลอดคลองส่ง
น้ำฝั่งซ้ายหมู่ที่ 7 

เพ่ือป้องกัน
น้ำเอ่อท่วมใน
ฤดูน้ำหลาก 
 

วางท่อน้ำป่าลอด
คลองสง่น้ำฝั่งซ้าย 
 

- 
 

- 
 

- 80,000 
ทต. 

- 1 แห่ง ไม่เกิดน้ำ
เอ่อท่วมใน
ฤดูน้ำหลาก 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา หน้า 139 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สาย
ตะวันออกหมู่บ้าน 
(ต่อจากเดิม) 
หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้ประชน
ชนได้รับความ
สะดวก 

ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 
0.15 เมตร ความยาว 150 
เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้าง
ข้างละ 0.30 เมตร คิดเป็น
ปริมาตรคอนกรีต 90 
ลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 600 ตารางเมตร 

- - 300,000 
ทต. 

 

200,000 - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

36 โครงการปรับปรงุ
ถนนลงลูกรัง จาก
บ้านนางถนัด – 
สวนนางสมมาตร  
หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้ประชน
ชนได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลงลูกรัง 
จากบ้านนางถนัด –  
สวนนางสมมาตร 

- - 100,000 
ทต. 

- - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
ซอยบ้านนายแตว 
หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้ประชน
ชนได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรีมเหล็ก ซอนบ้าน
นายแตว 

- - 450,000 
ทต. 

- - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายะวันออก
หมู่บ้าน – โรงเรียน
สระตะเฆ่ หมู่ที่ 8 
 

เพ่ือให้ประชน
ชนได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรีมเหล็ก สาย
ตะวันออกหมู่บ้าน – 
โรงเรียนสระตะเฆ ่

- - - 300,000 
ทต. 

- 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

39 โครงการปรับปรงุ
ถนนลูกรัง เสริมคัน
ดิน (ต่อจาก
ของเดิม) เริ่มต้น
จากนานางมาลัย – 
นานางสาวจงดี 
เชื่อมคลอง
ชลประทาน – 
บ้านนายจำนงค์ 
หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้ประชน
ชนได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
เสริมคันดิน (ต่อ
จากของเดิม) 
เริ่มต้นจากนานาง
มาลัย – นานางสาว
จงดี เชื่อมคลอง
ชลประทาน – บ้าน
นายจำนงค์ 

- - 200,000 
ทต. 

- - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหนอง
แจง – ดอนยาว  
หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สาย 
หนองแจง – ดอน
ยาว (ต่อจาก
ของเดิม) 

- - - 600,000 
ทต. 

 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

41 โครงการปรับปรงุ
ถนนลงหินคลุก 
สายหนองแจง – 
ดอนยาว เริ่มจาก
นานางบุญกึ่ง – 
ดอนยาว  หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้ประชน
ชนได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลงหิน
คลุกสายหนองแจง 
– ดอนยาว เริ่มจาก
นานางบุญกึ่ง – 
ดอนยาว 

- - - 300,000 
ทต. 

 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42 โครงการปรับปรงุถนนลูกรัง 
เสริมคันดิน (ต่อจากของเดิม) 
เริ่มต้นจากนานางมาลัย – นา
นางสาวจงดี เชื่อมคลอง
ชลประทาน – บ้านนายจำนงค์ 
หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้ประชน
ชนได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลูกรังเสริม
คันดิน (ต่อจากของเดิม) 
เริ่มต้นจากนานางมาลัย 
– นานางสาวจงดี เชื่อม
คลองชลประทาน – 
บ้านนายจำนงค์ 

  200,000 
ทต. 

- - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหนองแจง – 
ดอนยาว (ต่อจากของเดิม) 
หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย 
หนองแจง – ดอนยาว 
(ต่อจากของเดิม) 

  - 600,000 
ทต. 

- 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

44 โครงการปรับปรงุถนนลงหิน
คลุก สายหนองแจง – ดอนยาว 
เริ่มจากนานางบุญกึ่ง – ดอน
ยาว  หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้ประชน
ชนได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก
สายหนองแจง – ดอน
ยาว เริ่มจากนานางบุญ
กึ่ง – ดอนยาว 

  - 300,000 
ทต. 

- 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

45 โครงการปรับปรงุถนนลงลูกรัง 
สายหนองแจง – หนองเขวา 
(ต่อจากเดิม) 
หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้ประชน
ชนได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลงลูกรัง 
สายหนองแจง – หนอง
เขวา (ต่อจากเดิม) 

  - 100,000 
ทต. 

- 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

46 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินพร้อมลูกรัง 
สายแยกสระตะเฆ่- 
หนองโสน  หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้ประชน
ชนได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลูกรัง สาย
แยก 
สระตะเฆ่-หนอง
โสน 

- 100,000 
ทต. 

- - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้าน
นายประกอบ 
หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนาย
ประกอบ 

- 50,000 
ทต. 

- - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

48 โครงการปรับปรงุ
ถนนลงลูกรัง  จาก
ไร่นางดำ–ไร่นางบู่ 
หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้ประชน
ชนได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลง
ลูกรัง จากไร่
นางดำ–ไร่นางบู่ 

300,000 
ทต. 

- - - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  จากวัดโพธ์ิ
ตาสี – บ้านเกียบ 
(บ้านนางสุภาพ) 
หมู่ที่ 10 
 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากวัด 
โพธ์ิตาสี – บ้าน
เกียบ (บ้านนาง
สุภาพ) 

100,000 
ทต. 

- - - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
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(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
50 โครงการปรับปรงุถนนลง

ลูกรัง สายไร่นายหล่อไป
ทางไร่นายฉลอม  
หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้ประชนชน
ได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลงลูกรัง 
สายไร่นายหล่อไปทาง
ไร่นายฉลอม 

- - - - 100,000 
ทต. 

1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

51 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลูกรัง ลูกรังสาย
ตะวันออกหมู่บ้าน 
พร้อมวางท่อระบายน้ำ  
หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้ประชนชน
ได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนดินพร้อม
ลูกรังสายตะวันออก
หมู่บ้าน พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ 

- - - - 250,000 
ทต. 

1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

52 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
จากบ้านนางสุวรรณ์-
บ้านนายเบิ้ล (บ่อแดง) 
หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบ้าน
นางสุวรรณ์-บ้าน 
นายเบิ้ล (บ่อแดง) 

- - 400,000 
ทต. 

- - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

53 โครงการซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ำคลอง
ชลประทาน 
หมู่ที่ 11 

เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ำ
เอ่อท่วมขังในฤดู
ฝน 

ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ
คลองชลประทาน 

- - - 50,000 
ทต. 

- 1 แห่ง ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

54 โครงการปรับปรงุถนน
ลูกรังสายป่าเจียบ –ทุ่ง
ไชโย 
หมู่ที่ 11 
 
 

เพ่ือให้ประชนชน
ได้รับความสะดวก 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายป่าเจียบ –ทุ่งไชโย 

- - - - 150,000 
ทต. 

1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
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(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

55 โครงการก่อสร้างถนน
ดิน  สายโกรกไอ้แก้ว 
–สระตะเฆ่หิน 
หมู่ที่ 11 

เพ่ือให้ประชน
ชนได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนดินสาย  
โกรกไอ้แก้ว – 
สระตะเฆ่หิน 

- - - 200,000 
ทต. 

- 1 สาย ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวก 

กองช่าง 

56 โครงการปรับปรงุถนน
ลงลูกรัง สายนาตาลา 
หมู่ที่ 11 

เพ่ือให้ประชน
ชนได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลงลูกรัง 
สายนาตาลา 

- - 100,000 
ทต. 

- - 1 สาย ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวก 

กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยคำอนุสรณ์ 
หมู่ที่ 12 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
ซอยคำอนุสรณ์ 

- - - 500,000 
ทต. 

500,000 
ทต. 

1 สาย ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวก 

กองช่าง 

58 โครงการปรับปรงุถนน
ลงหินคลุก แยก
โกรกคร้อไปถนนสาย
ประคำ–ด่านขุนทด 
หมู่ที่ 12 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลงลูกรัง
แยกโกรกคร้อไปถนน
สายประคำ–ด่าน 
ขุนทด 

- - - 100,000 
ทต. 

- 1 สาย ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวก 

กองช่าง 

59 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนางสมบูรณ์ 
หมู่ที่ 12 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้านนาง
สมบูรณ์ ขนาด กว้าง  4 
เมตร ยาว 1,760 เมตร 

- 600,000 
ทต. 

600,000 
ทต. 

600,000 
ทต. 

600,000 
ทต. 

1 สาย ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

61 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยโกรกกระชาย 
หมู่ที่ 12 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยโกรกกระชาย 
 

- 600,000 
ทต. 

- - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

62 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนางสายม่าน 
หมู่ที่ 12 
 
 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนาง
สายม่าน 

- 600,000 
ทต. 

- - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

63 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนายแช่ม – บ้าน
นายสุพิณ หมู่ที่ 12 
 
 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนายแช่ม – บ้าน
นายสุพิณ 

- 100,000 
ทต. 

- - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

64 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บ้านนายสมาน – บ้าน
นายสมพร 
หมู่ที่ 12 
 
 
 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนายสมาน – 
บ้านนายสมพร 
 
 

- 200,000 
ทต. 

- - -  ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

65 โครงการปรับปรงุถนน
ลงลูกรัง สายไร่นาง
บ่าย – สุดเขตทาง หมู่
ที่ 13 

เพ่ือให้ประชน
ชนได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลง
ลูกรัง สายไร่นาง
บ่าย – สุดเขตทาง 

300,000 
ทต. 

- 
 

- - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

66 โครงการปรับปรงุถนน
ลงลูกรัง จากไร่นาย
ล่อน-ไร่นางเลียง หมู่ที่ 
13 

เพ่ือให้ประชน
ชนได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลง
ลูกรัง  
จากไร่นายล่อน- 
ไร่นางเลียง 

100,000 
ทต. 

- 
 

- - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

67 โครงก่อสร้างถนนดิน 
สายตะวันออกหมู่บ้าน 
–บ้านหนองขุ่น  หมู่ที่
14  

เพ่ือให้ประชน
ชนได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนดิน
สายตะวันออก
หมู่บ้าน –บ้าน
หนองขุ่น 

150,000 
ทต. 

- - - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

68 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 
14 

เพ่ือให้ประชน
ชนได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายรอบ
หมู่บ้าน เริ่มต้นจาก
ศาลากลางหมู่บ้าน 

- 800,000 
ทต. 

- - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

69 โครงการปรับปรงุถนน
ลงลูกรัง สายจาก
หมู่บ้าน–หนองกระทุ่ม 
หมู่ที่ 14 

เพ่ือให้ประชน
ชนได้รับความ
สะดวก 

โครงการปรับปรุง
ถนนลงลูกรัง สาย
จากหมู่บ้าน–หนอง
กระทุ่ม 

- 100,000 
ทต. 

- - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

70 โครงการปรับปรงุถนน
ลงลูกรัง สายบ้านนาย
อำนวย– ทุ่งนา หมู่ที่ 
14 

เพ่ือให้ประชน
ชนได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลง
ลูกรัง สายบ้านนาย
อำนวย– ทุ่งนา 

- 100,000 
ทต. 

- - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

71 โครงการปรับปรุงคลองสง่
น้ำ หมู่ที่ 15 

เพ่ือไห้การ
ระบายน้ำมีความ
สะดวก 

ปรับปรุงคลองส่งน้ำ
ในหมู่บ้าน 
 

100,000 
ทต. 

- - - - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

72 โครงการปรับปรงุถนน
ลูกรัง สายเจ๊กชีถึง
คลองอีสานเขียว (ต่อ
จากเดิม) หมู่ที่ 15 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลง
ลูกรัง สายเจ๊กชีถึง
คลองอีสานเขียว 
(ต่อจากเดิม) 

- 100,000 
ทต. 

- - - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

73 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง จากแยกศาลตาปู่ 
เชื่อมทางโกรกหอย หมู่ที่ 
15 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลง
ลูกรังจากแยกศาล
ตาปู่ เชื่อมทางโกรก
หอย 

- 200,000 
ทต. 

- - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

74 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 15 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยใน
หมู่บ้านดังน้ี  
-ซอยบ้านนายเสริม 
-ซอยบ้านนายสุเทพ 
-ซอยบ้านนางเหวา 
-ซอยบ้านนายทิม 

- - - 400,000 
ทต. 

- 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

75 โครงการก่อสร้างถนน
ดินพร้อมลงลูกรัง สาย
บ้านนางสาวชลธิชาถึง
เล้าหมูนายสุชาติ   
หมู่ที่ 16 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง สาย
บ้านนางสาวชลธิชา
ถึง 
เล้าหมูนายสุชาติ 

- 100,000 
ทต. 

- - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

76 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง จากไร่นายสม
พร–ป่ายคูา  หมู่ที่ 16 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 

ก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง จากไร่
นายสมพร – ป่ายูคา 

- 100,000 
ทต. 

- - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

77 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรังจากไร่นายสม
พร – ต.หนองบัวละคร หมู่ที่ 
16 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 

ก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง จากไร่
นายสมพร –  
ต.หนองบัวละคร 

- 100,000 
ทต. 

- - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

78 โครงการปรับปรุงถนนลงหิน
คลุก สายตะวันออกหมู่บ้าน– 
บ้านดอนใหม่ หมู่ที่ 17 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก  

ปรับปรุงถนนลงหิน
คลุกสายตะวันออก
หมู่บ้าน–บ้านดอน
ใหม ่

150,000 
ทต. 

- - - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

79 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทำนบพัฒนา –วัดโนนสะอาด  
หมู่ที่ 17 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก  

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทำนบ
พัฒนา -วัดโนน
สะอาด 

- 250,000 
ทต. 

- - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

80 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
ทำนบพัฒนา – ดอนมะยม   
หมู่ที่ 17 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านทำนบ
พัฒนา–ดอนมะยม  
บ้านทำนบพัฒนา หมู่
ที่ 17 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 480 เมตร   

- - - 
 

960,000 
ทต. 

- 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

81 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยท่ารอ  
หมู่ที่ 18 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยท่า
รอ 

400,000 
ทต. 

- - - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

82 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้าน
นายนัท 
หมู่ที่ 18 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายนัท 

50,000 
ทต. 

 - - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

83 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากฟาร์ม
นายเกรียงศักด์ิ – 
คลองสง่น้ำสาย
ใหญ่ฝั่งขวาผ่าน
สุนีย์ฟาร์ม  หมู่ที่ 
18 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากฟาร์มนาย
เกรียงศักด์ิ – คลอง
ส่งน้ำสายใหญ่ฝั่ง
ขวาผ่านสุนีย์ฟาร์ม 

- 1,000,000 
ทต. 

- - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

84 โครงการก่อสร้าง
ถนนดิน จากท่ารอ 
– หนองผัก
กระเฉด  หมู่ที่ 18 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนดิน 
จากท่ารอ – หนอง
ผักกระเฉด 

- 300,000 
ทต. 

- - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

85 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง จากบ้านนาย
สมคิด กลิ้งกลางดอน- 
ทุ่งด่าน  หมู่ที่ 18 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลง
ลูกรังจากบ้านนาย
สมคิด  
กลิ้งกลางดอน-  
ทุ่งด่าน 

- 150,000 
ทต. 

- - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

86 โครงการถมดิน 
ท่อระบายน้ำจาก 
ศาลตาปู่ – ห้วย 
ลำเชียงไกร หมูท่ี่ 18 
 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ถมดินท่อระบายน้ำ 
บ้านคูเมืองใหม่ 
จากศาลตาปู่ – 
ห้วยลำเชียงไกร 

50,000 
ทต. 

- - - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

87 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง  จากสามแยก
ฟาร์มนางเบญจมาศ – 
ฟาร์มนายถนอม 
หมู่ที่ 18  

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลง
ลูกรัง จากสามแยก
ฟาร์มนาง
เบญจมาศ – ฟาร์ม
นายถนอม 

- 100,000 
ทต. 

- - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

88 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายไสว 
ศิลปะ 
หมู่ที่ 18  

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายไสว 
ศิลปะ 

- 150,000 
ทต. 

- - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

89 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากสามแยกบ้านนาย
จรัส – สามแยกฟาร์ม
นางเบญจมาศ 
หมู่ที่ 18  

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากสามแยกบ้าน
นายจรัส – สาม
แยกฟาร์มนาง
เบญจมาศ 

- 600,000 
ทต. 

 
 

- - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

90 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากสามแยก
บ้านนายจรัส – 
ฟาร์มนายถนอม  
หมู่ที่ 18  

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากสามแยกบ้าน
นายจรัส – ฟาร์ม
นายถนอม 

- 600,000 
ทต. 

- - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

91 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำจากบ้าน
ผู้ช่วยบุญเลี้ยง ไป
ทางทุ่งโนนลาน 
หมู่ที่ 19 

เพ่ือให้การ
ระบายน้ำมี
ความสะดวก 

วางท่อระบายน้ำ 
จากบ้านผู้ช่วยบุญ
เลี้ยง ไปทางทุ่งโนน
ลาน 

- 400,000 
ทต. 

- -   ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

92 โครงการก่อสร้าง 
ถนนดิน สายนา
นายสร้อย หมู่ที่ 
19 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนดิน  
สายนานายสร้อย – 
คลองสง่น้ำฝั่งขวา 

- 100,000 
ทต. 

- -   ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

93 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินพร้อมลง
ลูกรัง จากบ้านนาย
สมชาย –นานาย
พยุง–คลองสง่น้ำ 
หมูที่ 19 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลูกรัง จาก
บ้านนายสมชาย – 
นานายพยุง – 
คลองสง่น้ำ 

- 200,000 
ทต. 

- -   ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

94 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยข้างวัดโนน
เจดีย์ บ้านโนน
เจดีย์ หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

เทคอนกรีต คสล. ขนาด
กว้าง 4.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ความ
ยาว 71 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้าง
ละ 0.30 เมตร พร้อมทางเชื่อม
พ้ืนที ่ 15.30 ตารางเมตร มีพ้ืนที่รวม 
ไม่น้อยกว่า 334.80 ตารางเมตร    

- - 203,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวก 

กองช่าง 

95 ปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบบึงหนองแวง 
บ้านหนองแวง  
หมู่ที่ 2 

เพ่ือให้มี
สถานที่
พักผ่อนหย่อน
ใจในพ้ืนที่ 

ปรับภูมิทัศน์รอบบงึหนองแวง - - 300,000 - - 1 แห่ง ประชาชน
มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

กองช่าง 

96 ปรับปรุงถนนสาย 
คูเมือง - หนองผัก
กระเฉด  
บ้านคูเมือง  
หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ลงลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร (แน่น) ความ
ยาว 1,550 เมตร มีพ้ืนที่รวมไม่น้อย
กว่า 6,200 ตารางเมตร พร้อมปรับ
เกลี่ยบดอัดแน่่น ไม่น้อยกว่า 95%   
 

- - 299,000 - - - ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวก 

กองช่าง 

97 ปรับปรุงถนนสาย
วัดกุดเวียน บ้านกุด
เวียน หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

เสริมผิว ด้วย Asphaltic Concrete  
ขนาด กว้าง4 เมตร หนา 0.05 เมตร  
ความยาว 200 เมตร พ้ืนที่รวมไม่น้อย
กว่า 800 ตารางเมตร  
 

- - 300,000 - - - ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ 
วัตถุประ

สงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

98 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านคูเมือง - บ้าน
น้อย (ช่วงบ้านน้อย) 
บ้านน้อย หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวก 

เทคอนกรีต ขนาด กว้าง 5 
เมตร หนา 0.15 เมตร ความ
ยาว 98 เมตรไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ0.30 เมตร พ้ืนทีร่วม 
ไม่น้อยกว่า 490 ตารางเมตร 

- - 300,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวก 

กองช่าง 

99 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน
กระดาน - บ้านเขื่อน 
ต่อจากเดิม (ช่วงบ้าน
กระดาน) บ้านกระดาน 
หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวก 

เทคอนกรีต ขนาดกว้าง 5 เมตร
หนา 0.15  เมตร ความยาว
98 เมตร ไหล่ทางลูกรงักว้างข้าง
ละ 0.30 เมตร พ้ืนที่รวมไม่น้อย
กว่า 490 ตารางเมตร 

- - 300,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวก 

กองช่าง 

100 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านดอนยาว - 
บ้านบัลลังก์  
ต่อจากเดิม   บ้าน
ดอนยาว หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวก 

เทคอนกรีต คสล. ขนาด
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ความยาว 122 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร
พ้ืนที่รวมไม่น้อกว่า 488 ตาราง
เมตร 

- - 300,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวก 

กองช่าง 

101 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายตะวันออกบ้าน 
(ต่อจากเดิม) บ้าน
สระตะเฆ่ หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวก 

เทคอนกรีต  คสล. ขนาด
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ความยาว 122 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร
พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 488 
ตารางเมตร 

- - 300,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วั
ด 

(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

102 ปรับปรุงถนนสาย
บ้านสระตะเฆ่ - 
บ้านหนองโสน  
ต.สายออ   
บ้านหนองแจง  
หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

- เสริมคันทาง ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.30 เมตร (แน่น) ยาว 200 เมตร พื้น
ที่รวมไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร  
- ลงลูกรังขนาดกว้าง 5 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร (แน่น)  ความ
ยาว 1,020 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า 5,100 ตารางเมตร  พร้อมปรับเกลี่่ย 
บดอัดแน่น  ไม่น้อยกว่า 95% 

- - 299,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวก 

กองช่าง 

103 ปรับปรุงท่อดูดน้ำ
ดิบระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านโพธ์ิ
ตาสี  หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

- วางท่อน้ำดิบระบบประปา ท่อ HDPE ขนาด 
200 มิลลิเมตร ชั้น pn 6 ความยาว 150
เมตร พร้อมขุดฝังกลบท่อ HDPE ขนาด 
200 มิลลิเมตร ชั้น pn 6 ท่อ ยาว 30 เมตร 

- - 299,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวก 

กองช่าง 

104 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองท้องเรือ 
(ต่อจากเดิม) บ้าน
บัลลังก์  หมู่ที่ 11 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

เทคอนกรีต คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร
หนา 0.15 เมตร ความยาว 122 เมตร 
ไหล่ทางลูกรงักว้างข้างละ 0.30 เมตร พ้ืนที่
รวมไม่น้อยกว่า 488 ตารางเมตร  

- - 300,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวก 

กองช่าง 

105 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านเมืองเก่า – 
ป่าสาธารณ 
ประโยชน์                
บ้านเมืองเก่า  
หมู่ที่ 12 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

เทคอนกรีต คสล. ขนาด
กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ความยาว 98 เมตร ไหล่ทางลูกรงักว้าง 
ข้างละ 0.30 เมตร พ้ืนที่รวมไม่น้อย
กว่า 490 ตารางเมตร  

- - 300,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับ
ความ
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

106 ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้าน
โกรกหอย  
หมู่ที่ 13 

เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

เปลี่ยนหอถังเหล็กประปาใหม่รูปทรงแชม
เปญ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 15 กว่า
ลูกบาศก์เมตร  วางท่อเมนจ่ายน้ำ ท่อ 
Pvc ขนาด 3 น้ิว 
ความยาว 133เมตร พร้อมขุดฝังกลบให้
เรียบร้อย 

- - 300,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

107 ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้าน
สระขุด  
หมู่ที่ 14 
 

เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ก่อสร้างโรงสูบน้ำพร้อมติดต้ังปั๊ม
น้ำ ขนาด 3 แรงม้า และตู้ควบคุมระบบ 
- วางท่อเมนจ่ายน้ำ ท่อ Pvc ขนาด 
3 น้ิว ความยาว 73 เมตร พร้อมขุดฝัง
กลบให้เรียบร้อย 

- - 300,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

108 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสระตะเฆ่หิน - 
เจ็กชี  บ้านสระตะเฆ่
หิน หมู่ที่ 15 

เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

เทคอนกรีต คสล. ขนาด
กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ความ
ยาว 98 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง
ละ 0.30 เมตร พ้ืนที่รวมไม่น้อย
กว่า 490 ตารางเมตร 

- - 300,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

109 ปรับปรุงถนนสายป่า
โคกเพชร - บ้านโนน
ทองพัฒนา บ้านโนน
ทองพัฒนา หมู่ที่ 16 
 

เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

- เสริมคันทางขนาดกว้าง 4 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.50 เมตร (แน่น) ยาว 300 เมตร 
- ลงลูกรงัขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.10 
เมตร  (แน่น) ความยาว 990 เมตร  
พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 3,960 ตาราง
เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่น ไม่น้อย
กว่า 95% 

- - 299,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

110 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทำนบพัฒนา - 
ดอนมะยม (ต่อจาก
เดิม) บ้านทำนบ
พัฒนา หมู่ที่ 17 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

เทคอนกรีต คสล. ขนาด
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ความ
ยาว 200 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.20 เมตร พ้ืนที่รวมไม่น้อย
กว่า 800 เมตร 

- - 489,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

111 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายไสว 
บ้านคูเมืองใหม่  
หมู่ที่ 18 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

เทคอนกรีต คสล. ขนาด
กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ความ
ยาว 120 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.20 เมตร พ้ืนที่รวมไม่น้อย
กว่า 360 ตารางเมตร 

- - 223,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

112 วางท่อส่งน้ำดิบเข้า
บึงโนนเจดีย์  บ้าน
โนนเจดีย์พัฒนา 
หมู่ที่ 19 
 
 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

วางท่อ คสล. ขนาด ชั้น 2 ความ
ยาว 125 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล.
จำนวน 12 บ่v 

- - 377,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
114 ปรับปรุงถนนสาย

บ้านโพธิ์ตาสี (เสริม
ผิว AC)  
บ้านโพธิ์ตาสี   
หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

- กว ้าง 4 เมตร ยาว 186 
เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่
ไม ่น ้อยกว ่า 744  ตาราง
เมตร - ทางเชื ่อม พื ้นที ่ 28 
ตารางเมตร 

-- 298,000 - - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

115 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายบ้าน
กระดาน - บ้าน
เขื่อน ต่อจากเดิม 
(ช่วงบ้านโนนทอง
พัฒนา) บ้านโนนทอง
พัฒนา หมู่ที่ 16 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

- กว้าง 5 เมตร ยาว 97 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 485 
ตารางเมตร 

- 298,000 - - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

116 โครงการติดต้ังราว
กันตก คุ้มท่ารอ 
บ้านคูเมืองใหม่  
หมู่ที่ 18   
 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

1. ราวกันตก ท่อเหล็ก BSM 
Ø 3 น ิ ้ว ยาว 2 เมตร สูง
0.60 เมตร จำนวน 8 ชุด 
2. ราวกันตก ท่อเหล็ก BSM 
Ø 3 น ิ ้ว ยาว 3 เมตร สูง 
0.60 เมตร จำนวน 2 ชุด
พร้อมทาสีให ้สวยงาม ตาม
แบบกำหนด 

- 47,000 - - - 1 แห่ง ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

117 ติดต้ังป้ายเตือน  
ต. 69 จำนวน 3 
ชุด ตามแบบ
กำหนด  

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ติดต้ังป้ายเตือน ต. 69 
จำนวน 3 ชุด ตามแบบ
กำหนด 

- 20,000 - - - 1 แห่ง ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

 
แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

121 ปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องน้ำสาธารณะ 
บ้านคูเมือง  
หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องน้ำสาธารณะ บ้าน
คูเมือง หมู่ที่ 3 
รายละเอียดตามแบบ
กำหนด 

- 211,800 - - - 1 แห่ง ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

122 โครงการขยาย
สะพานข้ามคลองส่ง
น้ำ ถนนสายกุดเวียน 
- โนนเจดีย์ 

เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย 

ขยายสะพานข้าม
คลองส่งน้ำ ถนนสาย
กุดเวียน - โนนเจดีย์ 

- - 500,000 - - ความ. 
กว้างไม่
น้อยกว่า 6 
เมตร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

123 โครงการขยาย
สะพานข้ามคลองส่ง
น้ำ ถนนสายบ้านกุด
เวียน - แยกถนนสาย 
นม.4008 

เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย 

ขยายสะพานข้าม
คลองส่งน้ำ ถนนสาย
บ้านกุดเวียน - แยก
ถนนสาย นม.4008 

- - 500,000 - - ความ. 
กว้างไม่
น้อยกว่า 6 
เมตร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

124 
โครงการขยาย
สะพานข้ามคลองส่ง
น้ำ ถนนสายกกไข่เน่า 

เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย 

ขยายสะพานข้าม
คลองส่งน้ำ ถนนสาย
กกไข่เน่า 

- - 500,000 - - ความ. 
กว้างไม่
น้อยกว่า 6 
เมตร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

125 โครงการขยาย
สะพานข้ามคลองส่ง
น้ำ ถนนสายสระ
ตะเฆ่ - หนองแจง 

เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย 

ขยายสะพานข้าม
คลองส่งน้ำ ถนนสาย
สระตะเฆ่ - หนองแจง 

- - 500,000 - - ความ. 
กว้างไม่
น้อยกว่า 6 
เมตร 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างและกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพื้นที่ 
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   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเปน็เมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
 7.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

โครงการสืบสาน
ศาสนาวัฒนธรรม
ประเพณี 

เพ่ือสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีและส่งเสริม
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

จัดกิจกรรมสบืสาน
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี ได้แก่  
- สงกรานต์ 
- แห่เทียน 
- เทศน์มหาชาติ 
- ลอยกระทง เป็นต้น 
 

150,000 
ทต. 

150,000 
ทต. 

150,000 
ทต. 

150,000 
ทต. 

150,000 
ทต. 

1 ครั้ง วัฒนธรรม 
ประเพณีคง
อยู่กับ
ลูกหลาน
ไทยสืบไป 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการแข่งขัน
กีฬาบัลลังก์เกมส์  

เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง ส่งเสริม
ความสามัคคี ใช้เวลาว่าง 
ให้เกิดประโยชน์ ห่างไกล
ยาเสพติด 

จัดการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติดบัลลังก์เกมส์  

250,000 
ทต. 

250,000 
ทต. 

250,000 
ทต. 

250,000 
ทต. 

250,000 
ทต. 

1 ครั้ง ประชาชนมี
สุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง 
ห่างไกล 
ยาเสพติด 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการสง่เสริม
และพัฒนาชุมชน
ท่องเท่ียว OTOP 
นวัตวิถี 

เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้
เสริมจากการท่องเท่ียวใน
ชุมชน 

-ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมรับ
นักท่องเท่ียว 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง ประชาชนมี
คุภาพชีวิตดี
ข้ึน 

สำนักปลัด 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเปน็เมืองน่าอยู่ 
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบ้านเมือง 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
1 

โครงการปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
LTAX 3000 
เทศบาลตำบลบัลลังก ์

1.เพื่อให้ทราบขอบแขตการ
ปกครองของหน่วยงานในระดับ
แปลงที่ดิน 
2.เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลทรัพย์สิน
ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลบัลลังก ์
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ 

-สำรวจพื้นที่เก็บข้อมูล
ภาคสนาม 
-จัดทำ/ปรับปรุงข้อมูลแผน
ที่ภาษี 
-จัดเก็บข้อมูลแผนที่ภาษี 

200,000 
ทต. 

200,000 
ทต. 

200,000 
ทต. 

200,000 
ทต. 

200,000 
ทต. 

1 คร้ัง เทศบาลมี
รายได้เพื่อ
การพัฒนา
เพิ่มมากขึ้น 

กองคลัง 

2 โครงการกิจกรรม  
5 ส  

1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
ให้ บริการ 
 2. เพื่อสร้างบรรยากาศ 
ที่ดีในการทำงาน 
3. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีใน
หน่วยงาน 

พนักงานเทศบาลลูกจ้าง
และพนักงานจ้างของ
เทศบาล ดำเนินกิจกรรม  
5ส อย่างต่อเน่ือง 

10,000 
ทต. 

10,000 
ทต. 

10,000 
ทต. 

10,000 
ทต. 

10,000 
ทต. 

1 คร้ัง ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

ทุกกอง 

3 โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้นำ
และบุคลากรท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำและ
บุคลากรท้องถิ่น  

จัดฝึกอบรมให้แก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศ
บาน ผู้นำท้องที่ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง เทศบาลตำบล
บัลลังก ์

500,000 
ทต. 

500,000 
ทต. 

500,000 
ทต. 

500,000 
ทต. 

500,000 
ทต. 

ผู้เข้า
ฝึกอบรม
และศึกษาดู
งานไม่น้อย
กว่า 60 คน 

ประชาชนมี
คุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 

สำนักปลัด 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบ้านเมือง 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 9.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

โครงการต้ังจุดบริการ
ประชาชนช่วงเทศกาล 
ปีใหม่ / เทศกาล
สงกรานต์  

เพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนและช่วยลด
อุบัติเหตุการเสียชีวิต
จากการใช้รถใช้ถนน 

ต้ังจุดบริการประชาชน 
ช่วงเทศกาลปีใหม่ และ 
เทศกาลสงกรานต์ 
 

120,000 
ทต. 

120,000 
ทต. 

120,000 
ทต. 

120,000 
ทต. 

120,000 
ทต. 

2 ครั้ง ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
อัตราการ
เกิดอุบัติเหตุ
ลดน้อยลง 

สำนักปลัด 

2 โครงการจัดอบรม 
ให้ความรู้เก่ียวกับ 
สาธารณภัย 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
ประสิทธิภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานป้องกันภัย 

จัดอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับสาธารณภัยต่างๆ 
แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
ป้องกันภัย บุคลากรของ
เทศบาล อปพร. และ
ประชาชนทั่วไป 

5,000 
ทต. 

5,000 
ทต. 

15,000 
ทต. 

15,000 
ทต. 

15,000 
ทต. 

1 ครั้ง เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน
ป้องกันภัยมี
ความรู้ในการ
ป้องกันภัย 

สำนักปลัด 

3 โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน เทศบาลตำบล
บัลลังก ์

เพ่ือให้ อปพร. ปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างมีทักษะ มี
ศักยภาพ 

จัดอบรมทบทวนฯ ให้แก่ 
อปพร. เทศบาลตำบล
บัลลังก ์

- 50,000 
ทต. 

100,000 
ทต. 

100,000 
ทต. 

100,000 
ทต. 

1 ครั้ง ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

สำนักปลัด 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา หน้า 162 
 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
4 
 

โครงการซ้อม
แผนป้องกัน
ภัย 

เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันภัยให้แก่ประชาชน 

จัดทำโครงการ
เพ่ือซ้อมแผน
ป้องกันภัยหรือ
เข้าร่วมโครงการ
ซ้อมแผนป้องกัน
ภัย  

10,000 
ทต. 

10,000 
ทต. 

10,000 
ทต. 

10,000 
ทต. 

10,000 
ทต. 

1 ครั้ง เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน
ป้องกันภัยมีทักษะ
ในการป้องกันและ
ระงับภัยต่างๆ 

สำนักปลัด 

5 โครงการวัน 
อปพร. 
แห่งชาติ 

1. เพ่ือสร้างความสามัคคีเน้นการ
ทำงานแบบมีส่วนร่วมในลักษณะ
เครือข่ายการทำงาน 
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ระงับและป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
3.เพ่ือให้อปพร.เกิดความรู้ความ
เข้าในบทบาท อำนาจ หน้าที่ ที่พึง
มีต่อประชาชน ตามท่ีระเบียบ
กฎหมายกำหนด 
4. เพ่ือให้ อปพร.เกิดขวัญกำลังใจ 
เกิดจิตสำนึกและตระหนักในหน้าท่ี
อย่างแท้จริง 

จัดกิจกรรมวัน 
อปพร.  

20,000 
ทต. 

20,000 
ทต. 

20,000 
ทต. 

20,000 
ทต. 

20,000 
ทต. 

1 ครั้ง สมาชิก อปพร.เกิด
ความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาท  อำนาจ 
หน้าท่ี เกิดขวัญ
กำลังใจ มี
จิตสำนึก  ตระหนัก
ในหน้าท่ี  และมี
ความพร้อมทั้ง
ร่างกายและจิตใจ
ในการปฏิบัติหน้าท่ี
อย่างแท้จริง 

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
6 
 

โครงการ
การแพทย์
ฉุกเฉิน 

เพ่ือบริหารจัดการการแพทย์
ฉุกเฉินแก่ประชาชน 

จัดบริการการแพทย์
ฉุกเฉินให้แก่ประชาชน
ตลอด 24 ชั่วโมง 

350,000 
ทต. 

350,000 
ทต. 

350,000 
ทต. 

350,000 
ทต. 

350,000 
ทต. 

24 
ชั่วโมง 

ประชาชน
ได้รับการรับ
บริการ
การแพทย์
ฉุกเฉินที่มี
มาตรฐานและ
ทั่วถึง  
ลดอัตราการ
สูญเสียชีวิต
และอวัยวะที่
สำคัญ 

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการับริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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 10.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรงุ 
ภูมิทัศน์ภายใน
พ้ืนที่ตำบลบัลลังก์ 

เพ่ือพัฒนาปรับปรุง
พ้ืนที่บริเวณไหล่ถนน
ให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
สวยงามเพ่ือส่งเสริม
การท่องเท่ียว 
 

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 
สองข้างทาง
ถนนภายใน
พื้นที่ตำบล
บัลลังก์ 

100,000 
ทต. 

100,000 
ทต. 

100,000 
ทต. 

100,000 
ทต. 

100,000 
ทต. 

1 ครั้ง พ้ืนที่บริเวณ
ไหล่ถนนให้มี
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย
สวยงาม 

สำนักปลัด 

2 โครงการท้องถ่ิน
อาสาปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ “จิต
อาสา สร้างป่า 
รักษ์น้ำ” 
 

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
ลดภาวะโลกร้อน 

ปลูกต้นไม้ใน
พ้ืนที่ตำบล
บัลลังก ์

200,000 
ทต. 

100,000 
ทต. 

100,000 
ทต. 

100,000 
ทต. 

100,000 
ทต. 

1 ครั้ง มีพ้ืนที่สีเขียว
เพ่ิมข้ึน 

สำนักปลัด 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 การ
สาธารณสุข 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
การเกษตร 

- จัดซื้อเคร่ืองพ่นหมอกควัน  
คุณลักษณะพื้นฐาน 

1) ปริมาณการฉดีพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง  

2) ถังบรรจนุ้ำยาไม่น้อยกว่า 6 ลติร  

3) กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า หมายเหตุ: ใช้
สำหรับการกำจัดแมลงและศัตรูพืชทางการเกษตร การฆา่
เชื้อโรคหรือการป้องกัน กำจัดแมลง ซึ่งเป็นพาหะนำโรค 
เช่น ยุงแมลง เป็นต้น 

- 118,000 59,000 - - กอง
สาธารณสุข 

 

 

 

 

แบบ ผ. 03 
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
โฆษณา

และแผยแพร่ 

-จัดซื้อพร้อมติดต้ังกล้อง CCTV  พร้อมอุปกรณ์  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
  1) อุปกรณ์บันทึกภาพกล้องวงจรปิด แบบ 32 ช่อง 
จำนวน 1 เครื่อง 
   2) ฮาร์ดดิสก์ ชนิด SATA III ขนาดไม่น้อยกว่า 8 
Tbyte จำนวน 2 ลูก 
   3) กล้อง CCTV ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2 Mp แบบ
แสดงภาพสีทั้งกลางวันกลางคืน จำนวน  21 ตัว 
   4) กล้อง CCTV ความละเอียดไม่น้อยกว่า 4  MP 
จำนวน 3 ตัว 
   5) โทรทัศน์แอล อีดี(LED TV) แบบ Smart TV ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 
น้ิว จำนวน 1 เครื่อง 
   6) เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าและสำรองไฟ ขนาดไม่น้อย
กว่า 1 KVS จำนวน 1 เครื่อง 
   7) สาย CCTV แบบ RG6 AC/DC ป้องกันสัญญาญ
รบกวน 95% ไม่น้อยกว่า 4,500 เมตร 
   8) ท่อร้อยสายชนิด PVC พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ไม่น้อย
กว่า 100 เส้น 
9) กล่องกันน้ำ และอุปกรณ์เชื่อมต่อกล้อง ไม่น้อยกว่า 
24 ชุด 
  10) กล่องหุ้มกล้อง ไม่น้อยกว่า 8 ตัว  
   11) สวิชชิ่งแปลงไฟ 12 โวล์ 10 แอมป์  ไม่น้อยกว่า 
6 ชุด 

- - 377,000 - - สำนักปลัด 
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ 
ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี หรือ
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์
  
 

- - - 2,500,000 - สำนักปลัด 

 

 


