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1 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
ของเทศบาลตําบลแวงใหญ

1. ดานกายภาพ
1.1 ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล

เทศบาลตําบลแวงใหญ  ตั้งอยูหลักกิโลเมตรท่ี 17 ของถนนสายชนบท – กุดรู หมูท่ี 3
ตําบลแวงใหญ  อําเภอแวงใหญ  จังหวัดขอนแกน มีพ้ืนท่ี 26.70 ตารางกิโลเมตร   หางจากจังหวัดขอนแกน
72 กิโลเมตร  และหางจากกรุงเทพมหานคร 372 กิโลเมตร โดยมีท่ีตั้งของหมูบานท้ังหมด 7 หมูบาน ดังนี้

หมูท่ี 1 บานแวงใหญ
หมูท่ี 2 บานดอนบาลไท
หมูท่ี 3 บานหัวหนองแวง
หมูท่ี 4 บานหนองกระรอก
หมูท่ี 5 บานบะแค
หมูท่ี 6 บานแวงพัฒนา
หมูท่ี 7 บานเมืองทอง

สํานักงานเทศบาลตําบลแวงใหญ
ตั้งอยูท่ี เลขท่ี 333 หมูท่ี 3 ตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน
(ปจจุบันเปนเทศบาลขนาดกลาง ณ วันท่ี 27 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕5)

- โทรศัพท ๐๔3 – 496071
- โทรสาร ๐๔3 – 496124

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปของเทศบาลตําบลแวงใหญ น้ําทวมไมถึง บริเวณทิศเหนือของชุมชนมี

ลําหวยยางไหลผานจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก และทางดานตะวันออกของชุมชนมีลําหวยหนองเอ่ียน
ไหลผาน พ้ืนท่ีจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไหลไปดานทิศใตของชุมชน ซึ่งลําหวยท้ังสองสายนี้เปนแนวสันแบง
เขตอําเภอชนบทกับอําเภอแวงใหญ และเปนแหลงน้ําธรรมชาติท่ีเหมาะสําหรับการเกษตร นอกจากนี้ใน
บริเวณใจกลางชุมชนมีสระหนองแวงเปนสระน้ําขนาดใหญใชสําหรับอุปโภค บริโภคของประชาชนในเขตชุมชน

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน ข้ึนอยูกับอิทธิพลของ

มรสุมท่ีพัดประจําฤดูกาล 2 ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแหงจาก
ประเทศจีนเขาปกคลุมประเทศไทยตั้งแตประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ ซึ่งอยูในชวง
ฤดูหนาวของประเทศไทย ทําใหมีอากาศหนาวเย็นและแหงท่ัวไป สวนมรสุมตะวันตกเฉียงใตท่ีพัดพามวล

สวนที่
ที่

1
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2 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน

อากาศชื้นจากทะเลและมหาสมุทรเขาปกคลุมประเทศไทยในชวงฤดูฝน (ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึง
ประมาณกลางเดือนตุลาคม) ทําใหมีฝนตกชุกท่ัวไป

ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในชวงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม แตอาจ
เกิด “ชวงฝนท้ิง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาหหรือบางปอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนนอยนานนับเดือน
ในเดือนกรกฎาคม  แตในเขตเทศบาลไมเคยเกิดอุทกภัยรุนแรง มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ ๙๐๐ มิลลิเมตร

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ในชวงกลางเดือนตุลาคมนาน
ราว ๑-๒ สัปดาห เปนชวงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเปนฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไมแนนอน อาจเริ่มมีอากาศเย็น
หรืออาจยังมีฝนฟาคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ําสุด ประมาณ ๑๕ องศา

1.4 ลักษณะของดิน
ลักษณะดินโดยท่ัวไปเปนดินรวนปนทราย  ประมาณ ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ %

ลักษณะดินในพ้ืนท่ีเปนดินเหนียวประมาณ ๑๐ %
1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา

มีแหลงน้ําท่ีใชสําหรับ  อุปโภค-บริโภค  จํานวน ๕ แหง   แหลงน้ําท้ัง ๕ แหงเคยเปนแหลง
น้ําท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติและเทศบาลไดดําเนินการปรับปรุงกอสรางข้ึนใหมเพ่ือใหเพียงพอกับการอุปโภคและ
บริโภคของประชาชน  ดังนี้

ลําหวย 7 แหง สระน้ํา 7 แหง
หนองน้ํา - แหง บอน้ําตื้น - แหง
ลําคลอง - แหง บอบาดาล 8 แหง
บึง - แหง อางเก็บน้ํา 2 แหง
แมน้ํา - แหง ฝาย ๒ แหง
เหมือง - แหง อ่ืนๆ (ระบุ) - แหง

1.6 ลักษณะของไมและปาไม
ในเขตเทศบาลไมมีปาไม  แตมีตนไมท่ีชาวบานปลูกลักษณะของไมเปนไมยืนตน  ผลัดใบ

2. ดานการเมือง/การปกครอง
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแวงใหญใหความรวมมือดานการเลือกตั้งเปนอยางดี เชน การเลือกตั้ง

สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตําบลแวงใหญ ในป พ.ศ. ๒๕๕5 ประชาชนมาใชสิทธิเลือกตั้ง
จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 2,928 คน จากผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น 3,879 คน คิดเปน
รอยละ 75.48 จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 2,925 คน จากผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น
3,876 คน  คิดเปนรอยละ 75.46 ปญหาคือการแขงขันทางการเมืองคอนขางสูง มีจุดท่ีนาสังเกตคือ มีการ
ยายเขายายออกชวงท่ีจะมีการเลือกตั้ง ไมวาจะเปนการเลือกผูใหญบาน  สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี
การแกไขปญหาของเทศบาลคือ  ขอความรวมมือผูนํา  เจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบใหระมัดระวัง สอดสอง
พฤติกรรมและใหรายงานอําเภอทราบ  การรณรงค  ประชาสัมพันธ  ใหขอมูลท่ีถูกตองเก่ียวกับขอกฎหมาย
ของการเลือกตั้งท่ีกระทําไดและทําไมไดใหประชาชนไดรับทราบ ปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนเทศบาลก็ไดพยายาม
แกไข  โดยจากการประชุมประชาคมทองถ่ินทุกหมูบานในเขตเทศบาล ในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จาก
ผลการประชุมทุกครั้งท่ีเทศบาลจัดข้ึน มีประชาชนสนใจเขารวมประชุมรวมท้ังแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย
สงผลใหเทศบาลดําเนินงานตามความตองการของประชาชน และประชาชนไดรับและมีสวนรวมในการพัฒนา
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3 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน

เทศบาล นอกจากนี้ เทศบาลไดจัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล อสม. และกรรมการชุมชน เพ่ือนําความรูและประสบการณท่ีไดรับมาพัฒนาเทศบาลให
เจริญเทาเทียมกับเทศบาลอ่ืนๆ และเทศบาลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานใหทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ โครงการบางโครงการตองระงับไวเนื่องจากขอจํากัดดานงบประมาณ มีอัตรากําลัง
พนักงานเทศบาลจํากัด ไมเพียงพอตอการตอบสนองความตองการของประชาชนในดานบริการ โดยเทศบาล
แบงเขตการปกครอง  ดังนี้

๒.๑ เขตการปกครอง
อาณาเขตของเทศบาลตําบลแวงใหญ
ทิศเหนือ ติดตอ เขตพ้ืนท่ีตําบลวังแสงและตําบลหวยแก    อําเภอชนบท
ทิศใต ติดตอ เขตพ้ืนท่ีตําบลคอนฉิม  อําเภอแวงใหญ  และตําบลหัวทุง อําเภอพล
ทิศตะวันตก ติดตอ เขตพ้ืนท่ีตําบลวังแสง     อําเภอชนบท
ทิศตะวันออก ติดตอ เขตพ้ืนท่ี ตําบลปอแดง  อําเภอชนบท และตําบลหนองแวงนางเบา

อําเภอพล
เทศบาลตําบลแวงใหญแบงเขตการปกครองดังนี้
หมูท่ี 1 บานแวงใหญ
หมูท่ี 2 บานดอนบาลไท
หมูท่ี 3 บานหัวหนองแวง
หมูท่ี 4 บานหนองกระรอก
หมูท่ี 5 บานบะแค
หมูท่ี 6 บานแวงพัฒนา
หมูท่ี 7 บานเมืองทอง

แผนท่ีแสดงอาณาเขตการปกครองเทศบาลตําบลแวงใหญ
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4 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน

๒.๒ การเลือกตั้ง
เทศบาลตําบลแวงใหญไดแบงเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลแวงใหญ ท้ังเขตเทศบาล

เปน ๑ เขตเลือกตั้ง  สมาชิกสภาเทศบาลออกเปน ๒ เขต ดังนี้
เขตเลือกตั้งท่ี ๑ ประกอบดวย
(1) หมูท่ี 1 บานแวงใหญ ตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน
(2) หมูท่ี 2 บานดอนบาลไท ตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน
(3) หมูท่ี 3 บานหัวหนองแวง ตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน (บางสวน)
เขตเลือกตั้งท่ี ๒ ประกอบไปดวย
(1) หมูท่ี 3 บานหัวหนองแวง ตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน (บางสวน)
(2) หมูท่ี 4 บานหนองกระรอก ตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน
(3) หมูท่ี 5 บานบะแค ตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน
(4) หมูท่ี 7 บานเมืองทอง ตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแวงใหญ สวนใหญรวมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและ

ประชาชนในเขตเทศบาลยังมีสวนรวมในการบริหารงาน การชวยเหลืองานเทศบาล เสนอแนะในกิจกรรมของ
เทศบาลในการดําเนินงานตางๆ เชน การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาเทศบาล

จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ขอมูลเม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕5)
- จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 3,879 คน
- จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 3,876 คน
จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง  ครั้งลาสุด (พ.ศ. ๒๕๕5)
- จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 2,928 คน จากผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น

3,879 คน คิดเปนรอยละ 75.48
- จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 2,925 คน จากผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น

3,876 คน  คิดเปนรอยละ 75.46
ปจจุบันนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแวงใหญมาจากคําสั่ง คสช. และปจจุบันยัง

ไมมีการเลือกตั้ง
3. ประชากร

3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร
จํานวนประชากร (ณ วันท่ี 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559) ภายในเขตเทศบาลตําบล

แวงใหญ  มีประชากรท้ังหมด 5,162 คน  แยกเปนชาย 2,505 คน  หญิง 2,657 คน  จํานวนครัวเรือน
1,633 ครัวเรือน  ความหนาแนนประชากรเฉลี่ย 1:193 (ตารางกิโลเมตร/คน)
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5 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน

ขอมูล : ท่ีมาสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลแวงใหญ (ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕9)

3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร

จํานวนประชากร หญิง ชาย หมายเหตุ
จํานวนประชากรเยาวชน 581 คน 530 คน อายุต่ํากวา 18 ป

จํานวนประชากร 1,629 คน 1,627 คน อายุ 18 – 60 ป

จํานวนประชากรผูสูงอายุ 445 คน 350 คน อายุมากกวา 60 ป

รวม 2,655 คน 2,507 คน ท้ังสิ้น 5,162 คน

ขอมูลประชากรยอนหลัง 3 ป เทศบาลตําบลแวงใหญ

หมูท่ี
2556 2557 2558

2559
(ณ วันท่ี 30 เดือน
กันยายน 2559)

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 379 440 819 376 449 825 380 431 811 381 442 823
2 383 415 798 375 419 794 370 419 789 362 428 790
3 513 555 1,068 519 551 1,070 496 561 1,057 496 547 1,043
4 384 383 767 392 388 780 408 394 802 408 389 797
5 265 289 554 261 293 554 279 285 564 272 281 553
6 289 302 591 288 299 587 305 289 594 302 286 588
7 283 276 559 287 278 565 284 283 567 284 284 568

รวม
ทั้งสิ้น 2,496 2,660 5,156 2,498 2,677 5,175 2,524 2,664 5,188 2,505 2,657 5,162
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6 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน

3.3 จํานวนครัวเรือนท้ังหมด (ณ วันท่ี 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559) 1,631 ครัวเรือน

๔. สภาพทางสังคม
๔.๑ การศึกษา

จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปเต็ม รอยละ ๙๙ อาน  เขียน
ภาษไทยและคิดเลขอยางงายได  เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ป  รอยละ ๑๐๐ ไดรับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ป ได
เรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ หรือเทียบเทา และท่ีไมไดเรียนตอมีงานทํา รอยละ ๙๙ ดานการศึกษาอยูใน
เกณฑท่ีดี  ปญหาคือ  ยังไมสามารถท่ีจะแขงขันกับเมืองใหญๆ ได การแกปญหาของเทศบาล  ไดจัดกิจกรรม
ใหกับเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  การสนบัสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวันใหกับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี
และรวมกันจัดกิจกรรมตางๆ กับทางโรงเรียน

การศึกษา (ขอมูล  ณ  ปจจุบัน)

ระดับการศึกษา จํานวนโรงเรียน
(โรง)

จํานวนนักเรียน
(คน)

จํานวนครู
(คน)

จํานวนบุคลากรทาง
การศึกษา (คน)

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 91 5 1
ระดับอนุบาล (ร.ร.เอกชน) 1 116 5 5
ระดับประถม(รัฐบาล) 2 380 18 8
ระดับประถม(เอกชน) 1 100 8 5
ระดับมัธยม 1 312 49 5
ระดับอาชีวศึกษา - - - -
ระดับอุดมศึกษา - - - -

สถิติจํานวนครัวเรือนยอนหลัง 3 ป

หมูท่ี หนวย
ขอมูลครัวเรือนตําบลแวงใหญ

2556 2557 2558 2559
(ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน)

1 ครัวเรือน 213 218 217 218
2 ครัวเรือน 199 204 205 206
3 ครัวเรือน 412 422 450 464
4 ครัวเรือน 167 169 170 171
5 ครัวเรือน 147 150 152 152
6 ครัวเรือน 154 155 157 160
7 ครัวเรือน 215 224 256 260

รวมท้ังสิ้น ครัวเรือน 1,507 1,542 1,609 1,631
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7 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน

4.2 สาธารณสุข
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชาชนกรสวนมากมีสุขภาพท่ีดี  มีการคัดกรอง

สุขภาพใหกับประชาชนกลุมเสี่ยง  โรคท่ีมักเกิดแกประชากรในชุมชน เชนกัน  ไดแก โรคความดัน เบาหวาน
โรคไขเลือดออก  ปญหาคือประชาชนบางรายไมยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําป  การแกไขปญหา
คือ เทศบาลและหนวยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ไดจัดกิจกรรมรวมมือกันรณรงคใหชุมชนเห็นความสําคัญ
ในเรื่องนี้ซึ่งก็ไดผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนใหความรวมมือเปนอยางดี  แตตองเปนการดําเนินการอยาง
ตอเนื่องเปนประจําทุกป  จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไมไดกินอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ  การใชยา
เพ่ือบําบัดอาการเจ็บปวยท่ีไมเหมาะสม  การออกกําลังกายยังไมสมํ่าเสมอ  และประชากรสวนมากไมไดรับการ
ตรวจสุขภาพ  ปญหาเหลานี้เทศบาลพยายามอยางยิ่งท่ีจะแกไข  โดยรวมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข จัด
กิจกรรมเพ่ือแกไขปญหา

แพทยและเจาหนาท่ีดานสาธารณสุข
จํานวนแพทย - คน

จํานวนพยาบาล 2 คน
จํานวนทันตแพทย 1 คน

ทันตภิบาล - คน
จํานวนเภสัชกร 1 คน

จํานวน อสม. 114 คน
จํานวนสาธารณสุขชุมชน 1 คน

สถานพยาบาล
จํานวนโรงพยาบาลรัฐ - แหง

จํานวนโรงพยาบาลเอกชน - แหง
จํานวนศูนยบริการสาธารณสุข 1 แหง

จํานวนคลีนิคเอกชน 2 แหง
จํานวนรานขายยา 3 แหง

4.3 อาชญากรรม
เทศบาลตําบลแวงใหญไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน  แตมีเหตุการณลักขโมยทรัพยสิน

ประชาชน  ซึ่งเทศบาลก็ไดดําเนินการปองกันการเกิดเหตุดังกลาว จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา
สวนมากครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน วิธีการแกปญหาของ
เทศบาลท่ีสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาท่ีและงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด  คือการติดตั้งกลองวงจร
ปดในจุดท่ีเปนท่ีสาธารณะ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางรวมทางแยก รวมท้ังไดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุด
บริการ  ในชวงเทศกาลท่ีมีวันหยุดหลายวันเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน  แตปญหาท่ีพบเปนประจํา
คือการทะเลาะวิวาทของกลุมวัยรุนโดยเฉพาะในสถานท่ีจัดงานดนตรี งานมหรสพ เปนปญหาท่ีชุมชนไดรับ
ผลกระทบเปนอยางมาก  การแก ไขปญหา คือการแจงเตือนใหผูปกครองดูแลบุตรหลานของตน
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8 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน

ประชาสัมพันธใหทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษท่ีไดรับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความ
รวมมือไปยังผูนํา การขอกําลังจาก ตํารวจ  ผูนํา  อปพร. เพ่ือระงับเหตุไมใหเกิดความรุนแรง  แตจะไมให
เกิดข้ึนเลยยังเปนปญหาท่ีปจจุบันไมสามารถท่ีจะแกไขได  ท้ังท่ีมีการรวมมือกันหลายฝาย เปนเรื่องท่ีทาง
เทศบาลจะตองหาวิธีท่ีจะแกไขปญหาใหกับประชาชนตอไปตามอํานาจหนาท่ีท่ีสามารถดําเนินการได

๔.๔ ยาเสพติด
ปญหายาเสพติดในเขตเทศบาลตําบลแวงใหญ พบวาในเขตเทศบาลมีผูท่ีติดยาเสพติดแตเม่ือ

เทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนถือวานอย และยังไมพบผูคา เหตุผลก็เนื่องมาจากวาไดรับความรวมมือกับทางผูนํา
ประชาชน  หนวยงานของทางราชการและเทศบาลท่ีชวยกันสอดสองดูแลอยูเปนประจํา การแกไขปญหาของ
เทศบาลสามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาท่ีเทานั้น  เชน  การณรงค  การประชาสัมพันธ  การแจงเบาะแส
การฝกอบรมใหความรู  ถานอกเหนือจากอํานาจหนาท่ี  ก็เปนเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี ท้ังนี้
เทศบาลก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด

4.5 การสังคมสงเคราะห
เทศบาลไดดําเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังนี้
๑. ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
๓. ประสานการทําบัตรผูพิการ
4. ตั้งโครงการชวยเหลือประชาชนดานท่ีอยูอาศัย

คนชรา  คนพิการ และ ผูปวยเอดส
ป 2558 ป 2559 ป 2560

จํานวน
ท้ังหมด
(คน)

จํานวนท่ีไดรับ
การชวยเหลือ

(คน)

จํานวน
ท้ังหมด
(คน)

จํานวนท่ีไดรับ
การชวยเหลือ

(คน)

จํานวน
ท้ังหมด
(คน)

จํานวนท่ีไดรับ
การชวยเหลือ

(คน)

คนชรา
คนพิการ
ผูปวยเอดส

773
82
6

773
82
6

809
90
6

809
90
6

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน
ในเขตเทศบาลมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้
5.1 การคมนาคมขนสง

เทศบาลตําบลแวงใหญ ไมมีสถานีขนสงแตมีรถโดยสารประจําทาง (รถตู) สายแวงนอย-
ขอนแกน วิ่งผานโดยใชเสนทางถนนชนบท-กุดรู

๕.๒ การไฟฟา
การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต  ปญหาคือไฟฟา

สองสวางทางหรือท่ีสาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีไดท้ังหมด  เนื่องจากงบประมาณของ
เทศบาลไมเพียงพอ เทศบาลจึงไมสามารถดําเนินการไดเชนเดียวกับถนน การแกปญหาคือ ประสานความ
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9 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน

รวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพ่ือท่ีจะทําความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ีและหาวิธีการท่ีจะดําเนินการแกไข
ปจจุบันในเขตเทศบาลมีไฟฟาใช  ดังนี้

(๑) จํานวนครัวเรือนท่ีใชไฟฟา 1,564 ครัวเรือน
(๒) ไฟฟาสาธารณะ   จํานวน ๗๕ จุด   ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตเทศบาล

๕.๓ การประปา
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแวงใหญ ใชน้ําประปาจากการประปาสวนภูมิภาคเปนสวน

ใหญ ในสวนของประปาประจําหมูบานนั้นจะมีเพียงบางหมูบานเทานั้น ทําใหชวงฤดูแลงประสบปญหาการขาด
แคลนน้ําเพ่ือใชในการอุปโภคบริโภคและใชเพ่ือการเกษตร ซึ่งปจจุบันประชาชนมีความตองการใหเทศบาล
ดําเนินการขุดเจาะบอบาดาลไวใชในชวงฤดูแลงเพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา เทศบาลก็ไดนําบรรจุใน
แผนพัฒนาเพ่ือท่ีจะพิจารณาดําเนินการในปตอไป เม่ือมีงบประมาณและความจําเปนก็สามารถดําเนิน
โครงการไดตอเนื่อง เพ่ือตอบสนองตอความตองการของประชาชนตอไป ปจจุบันประชาชนมีประปาใช  ดังนี้

(๑) จํานวนครัวเรือนท่ีใชน้ําประปา ๑,534 ครัวเรือน
๕.๔ โทรศัพท

มีจํานวนโทรศัพทสาธารณะในเขตพ้ืนท่ีจํานวน
๕.๕ ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ

(๑) มีไปรษณีย  จํานวน ๑ แหง ใหบริการ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ในวันจันทร –
เสาร (วันเสารครึ่งวัน) หยุดวันอาทิตย

๕.๖ เสนทางคมนาคม
ในเขตเทศบาลมีเสนทางคมนาคมในพ้ืนท่ีเทศบาลท่ีเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอยละ ๗๐

เปาหมายคือตองการใหไดมากกวานี้หรือรอยละ ๑๐๐ โดยผูบริหารมีนโยบายท่ีจะดําเนินการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปญหาคือ เทศบาลไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากปญหาดานงบประมาณ
ปจจุบันเทศบาลมีเสนทางคมนาคม  ดังนี้

(๑) การคมนาคม การจราจร
เสนทางคมนาคมท่ีใชติดตอในเขตเทศบาลและพ้ืนท่ีใกลเคียงมีดังนี้
๑.๑) ทางหลวงแผนดิน

- หมายเลข ๒๑๖๐ สายอําเภอชนบท – กุดรู
๑.๒) สะพาน จํานวน ๑ สะพาน
๑.๓) การจัดการขนสงมวลชน ประกอบดวย

- รถโดยสารประจําทาง สายอําเภอแวงนอย – จังหวัดขอนแกน
๑.๔) ถนน

ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง   จํานวน 1 สาย
ถนนของทองถ่ิน  เทศบาลตําบลแวงใหญ จํานวน ๘๓ สาย
- ถนน คอนกรีต   จํานวน 87 สาย  ระยะทาง 23,730 เมตร
- ลาดยาง จํานวน 6 สาย  ระยะทาง 11,400 เมตร
- ลูกรัง จํานวน 35 สาย  ระยะทาง 40,810 เมตร
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10 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน

๖. ระบบเศรษฐกิจ
๖.๑ การเกษตร

ประชากรในเขตเทศบาล รอยละ 75 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรท่ี
สําคัญ ไดแก ขาว  มันสําปะหลัง  ออย  ดังนี้

- อาชีพเกษตรกรรม รอยละ ๗๐ ของจํานวนประชากรท้ังหมด
- อาชีพเลี้ยงสัตว รอยละ ๑0 ของจํานวนประชากรท้ังหมด
- อาชีพรับจาง รอยละ ๘ ของจํานวนประชากรท้ังหมด
- อาชีพคาขาย รอยละ 12 ของจํานวนประชากรท้ังหมด

๖.๒ การประมง
(ในเขตเทศบาลไมมีการประมง)

๖.๓ การปศุสัตว
- เปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชน  การ

เลี้ยงไก เปด โค กระบือ สุกร
๖.๔ การบริการ

โรงแรม - แหง
รานอาหาร ๔ แหง
โรงภาพยนตร - แหง
สถานีขนสง - แหง
รานเกมส ๓ แหง

๖.๕ การทองเท่ียว
ในเขตเทศบาลไมมีแหลงทองเท่ียว  แตไดสงเสริมการทองเท่ียวใหเกิดข้ึนในชุมชน  เชน การ

จัดงานประเพณีตางๆ  การจัดสรางสวนสาธารณะสําหรับใชพักผอนหยอนใจ
๖.๖ อุตสาหกรรม

- จํานวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงงานขนาดเล็ก) จํานวน ๑ แหง
๖.๗ การพาณิชยและกลุมอาชีพ

 การพาณิชย
ธนาคาร - แหง สถานีบริการน้ํามัน 2 แหง
บริษัท - แหง ศูนยการคา/หางสรรพสินคา - แหง
หางหุนสวนจํากัด - แหง ตลาดสด ๑ แหง
รานคาตางๆ ๔๗ แหง โรงฆาสัตว - แหง
ซุปเปอรมาเก็ต - แหง
กลุมอาชีพ

มีกลุมอาชีพ  จํานวน 4 กลุม
๑. กลุมคัดเมล็ดพันธขาว
๒. กลุมผาไหม
3. กลุมผลิตดอกไมจันท
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4. กลุมทอเสื่อกก
๖.๘ แรงงาน

จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา ประชากรท่ีมีอายุ ๑๕– ๖๐ ป อยูในกําลังแรงงาน
รอยละ ๙๕ เม่ือเทียบกับอัตราสวนกับจังหวัด รอยละ ๗๓.๙๙ ซึ่งสูงกวามาก  แตคาแรงในพ้ืนท่ีต่ํากวา
ระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานดานการเกษตร  ประชากรอายุระหวาง ๒๕ – ๕๐ ป บางสวนไปรับจาง
ทํางานนอกพ้ืนท่ี  รวมท้ังแรงงานท่ีไปทํางานตางประเทศ  ปญหาท่ีพบคือ ประชากรตองไปทํางานนอกพ้ืนท่ีใน
เมืองท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  หางรานใหญๆ  เพราะในพ้ืนท่ีไมมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจาง
แรงงานเยอะ เพราะพ้ืนท่ีสวนมากเปนท่ีอยูอาศัย  ปญหานี้ยังไมสามารถแกไขได

๗. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)
7.1 ขอมูลพื้นฐานของหมูบานและชุมชน

อําเภอแวงใหญแตเดิมอยูภายใตเขตการปกครองของอําเภอพล จังหวัดขอนแกน เนื่องจาก
ความเจริญกาวหนา ทางเศรษฐกิจและสังคม ประชาชนเพ่ิมมากข้ึน อีกท้ังอําเภอพลมีพ้ืนท่ีภายในเขตการ
ปกครองกวางขวางมากไมสะดวกในการปกครองและการบริหาร จึงมีการแบงพ้ืนท่ีทางของทิศเหนือของอําเภอ
พลตั้งเปนก่ิงอําเภอแวงใหญ เม่ือวันท่ี 3 มกราคม 2520 และท่ีวาการก่ิงอําเภอแวงใหญเปดใหบริการแก
ประชาชนเม่ือวันท่ี 20 มกราคม 2520 โดยมีนายอรุณ พิทักษ เปนปลัดอําเภอหัวหนาประจําก่ิงอําเภอคน
แรกสําหรับความเปนมาของชื่อ "แวงใหญ" เปนการบอกเลาตอ ๆ กันมาวา บริเวณท่ีตั้งหมูบาน แวงใหญ ใน
ปจจุบันมีหนองน้ําขนาดใหญ ชื่อหนองแวงมีประชากรกลุมแรกอพยพมาจากจังหวัดนครปฐม ชัยภูมิ อุดรธานี
ชลบุรี และนครราชสีมา เปนตน ซึ่งครอบครัวไทยท่ีอพยพเขามาอยูในหมูบานแวงใหญ เขาใจวาเปนประชาชน
ท่ีอพยพหนีสงคราม เม่ือป พ.ศ. 2321 สมัยสงครามพระเจากรุงธนบุรี ใหแมทัพไปตีกรุงเวียงจันทร ไดยกทัพ
ผานมาเห็นพ้ืนท่ีบริเวณหนองแวงเปนทําเลท่ีเหมาะสม มีแหลงน้ําอุดมสมบูรณ มีปาไมสัตวปาชุกชุม เม่ือเสร็จ
ศึกแลว บางสวนมีความพอใจจึงตั้งเปนท่ีอยูอาศัยทํามาหากิน และเรียกชื่อหมูบานตามลักษณะหนองน้ําขนาด
ใหญ มีปาตนแวง (พืชตระกูลเดียวกับผือ) ข้ึนเปนจํานวนมาก จึงเรียกชื่อวา "บานแวงใหญ" ซึ่งบานแวงใหญนี้
มีผูสันนิฐานวา เดิมเคยเปนท่ีอยูอาศัยของชนชาวมอญ สมัยโบราณ เนื่องจากมีการขุดพบพัทธสีมาเกาแกมาก
อยูบริเวณหนองโบสถ และพบโครงกระดูกมนุษยโบราณ พบเศษอิฐ เศษกระเบื้องดินเผา สมัยโบราณเปน
จํานวนมาก ท่ีบานดอนบาลไทในปจจบุัน

สําหรับเทศบาลตําบลแวงใหญนั้นหลังจากก่ิงอําเภอแวงใหญไดยกฐานะเปนอําเภอแวงใหญ
เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2532 และไดยกฐานะเขตการปกครองพ้ืนท่ีตั้งอําเภอแวงใหญ เปนสุขาภิบาล
เรียกวา "สุขาภิบาลแวงใหญ" เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2533 ตามท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 107
ตอนท่ี 222 ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2533 ตอมาเม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลแวงใหญไดรับ
การเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเปนเทศบาล ตาม พ.ร.บ. เปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ.
2542 ซึ่งทําใหสุขาภิบาลแวงใหญถูกยุบและยกฐานะเปนเทศบาลตําบลแวงใหญ เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม
2542 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 116 ตอนท่ี 9ก ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2542 เปน
เทศบาลตําบล ชั้น 7 จนถึงปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีเขตเทศบาลจากเดิมพ้ืนท่ี ประมาณ 6.77 ตาราง
กิโลเมตร เปนพ้ืนท่ี ประมาณ 26.7 ตารางกิโลเมตร ตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลการยุบ
รวมสภาตําบลแวงใหญกับเทศบาลตําบลแวงใหญ ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับ– เลม 120 ตอนท่ี 80ก
หนาท่ี – ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2546 แหงพระราชบัญญัติการยุบรวมสภาตําบลแวงใหญกับเทศบาลตําบลแวง
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ใหญและกําหนดเขตเทศบาลตําบลแวงใหญ จังหวัดขอนแกน ซึ่งไดรวมเอาพ้ืนท่ีเขตตําบลแวงใหญท้ังหมด รวม
บานบะแค หมูท่ี 5 ปจจุบันมีหมูบานท้ังหมด จํานวน 7 หมูบาน

๗.2 ขอมูลดานการเกษตร
(๑) บานแวงใหญ  หมูท่ี 1

มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 5,240 ไร ทําการเกษตร  ดังนี้

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย

(บาท/ไร)

ราคาขายโดย
เฉลี่ย

(บาท/ไร)
2.1) ทํานา  ในเขต

ชลประทาน ครัวเรือน

ไร
กก./

ไร บาท/ไร
บาท/

ไร
 นอกเขต
ชลประทาน

145
ครัวเรือน

ไร
350 กก./

ไร
2,000

บาท/ไร
3,500

บาท/ไร
2.2) ทําสวน สวน

.
ครัวเรือน

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร
สวน
.

ครัวเรือน
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร

สวน
.

ครัวเรือน
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร

สวน
.

ครัวเรือน
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร

2.3) ทําไร  ไรออย ครัวเรือน
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร

 ไรขาวโพด
ครัวเรือน

ไร
กก./

ไร บาท/ไร
บาท/

ไร
 ไรมันสําปะหลัง ครัวเรือน

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร
 อ่ืนๆ โปรดระบุ

.
ครัวเรือน

ไร
กก./

ไร บาท/ไร
บาท/

ไร
2.4) อ่ืนๆ  อ่ืนๆ โปรดระบุ

.

ครัวเรือน

ไร
กก./

ไร บาท/ไร
บาท/

ไร
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(๒) บานดอนบาลไท หมูท่ี ๒
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 3,294 ไร ทําการเกษตร  ดังนี้

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)

ตนทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร)

2.1) ทํานา  ในเขต
ชลประทาน

ครัวเรือน
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร

 นอกเขต
ชลประทาน

150
ครัวเรือน

1,500 ไร 80 กก./ไร 800 บาท/ไร
1,120 บาท/

ไร
2.2) ทําสวน สวน . ครัวเรือน

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร
สวน . ครัวเรือน

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร
สวน . ครัวเรือน

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร
สวน . ครัวเรือน

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร
2.3) ทําไร  ไรออย 1 ครัวเรือน

20 ไร
5000 กก./

ไร
2,500 บาท/

ไร
4,000 บาท/

ไร
 ไรขาวโพด ครัวเรือน

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร
 ไรมันสําปะหลัง 7 ครัวเรือน

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร
อ่ืนๆ ยางพารา

.
2 ครัวเรือน
30 ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร

2.4) อ่ืนๆ  อ่ืนๆ โปรดระบุ
.

ครัวเรือน
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร
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14 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน

(๓) บานหัวหนองแวง
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 1,608 ไร ทําการเกษตร  ดังนี้

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)

ตนทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร)

2.1) ทํานา  ในเขต
ชลประทาน

ครัวเรือน
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร

 นอกเขต
ชลประทาน

122 ครัวเรือน
60 ไร 80 กก./ไร 800 บาท/ไร 1,120 บาท/ไร

2.2) ทําสวน สวน . ครัวเรือน
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร

สวน . ครัวเรือน
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร

สวน . ครัวเรือน
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร

สวน . ครัวเรือน
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร

2.3) ทําไร  ไรออย ครัวเรือน
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร

 ไรขาวโพด ครัวเรือน
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร

 ไรมันสําปะหลัง ครัวเรือน
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร

 อ่ืนๆ โปรดระบุ
.

ครัวเรือน
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร

2.4) อ่ืนๆ  อ่ืนๆ โปรดระบุ
.

ครัวเรือน
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร
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15 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน

(๔) บานหนองกระรอก
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 2,141 ไร ทําการเกษตร  ดังนี้

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)

ตนทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร)

2.1) ทํานา  ในเขต
ชลประทาน

ครัวเรือน
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร

นอกเขต
ชลประทาน

94 ครัวเรือน
ไร

110 กก./
ไร

2,300
บาท/ไร

1,210
บาท/ไร

2.2) ทําสวน สวน . ครัวเรือน
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร

สวน . ครัวเรือน
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร

สวน . ครัวเรือน
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร

สวน . ครัวเรือน
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร

2.3) ทําไร  ไรออย 3 รัวเรือน
12 ไร

2,000 กก./
ไร

3,000 บาท/
ไร

11,000
บาท/ไร

 ไรขาวโพด ครัวเรือน
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร

 ไรมันสําปะหลัง ครัวเรือน
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร

 อ่ืนๆ โปรดระบุ
.

ครัวเรือน
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร

2.4) อ่ืนๆ  อ่ืนๆ โปรดระบุ
.

ครัวเรือน
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร
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16 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน

(๕) บานบะแค  หมูท่ี 5
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 1,875 ทําการเกษตร  ดังนี้

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)

ตนทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร)

2.1) ทํานา  ในเขต
ชลประทาน

ครัวเรือน
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร

 นอกเขต
ชลประทาน

85 ครัวเรือน
1,680 ไร

150 กก./
ไร

3,100 บาท/
ไร

1,800 บาท/
ไร

2.2) ทําสวน สวน กลวยน้ําหวา
.

28 ครัวเรือน
8 ไร

1,000
กก./ไร

2,500
บาท/ไร

10,000
บาท/ไร

สวน ผัก . 30 ครัวเรือน
5 ไร

2,000
กก./ไร

8,000
บาท/ไร

30,000
บาท/ไร

สวน . ครัวเรือน
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร

สวน . ครัวเรือน
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร

2.3) ทําไร  ไรออย 1 ครัวเรือน
1 ไร

1,000 กก./
ไร

5,000 บาท/
ไร

8,000 บาท/
ไร

 ไรขาวโพด 3 ครัวเรือน
4 ไร

2,400
กก./ไร

10,000
บาท/ไร

24,000
บาท/ไร

 ไรมันสําปะหลัง ครัวเรือน
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร

 อ่ืนๆ โปรดระบุ
.

ครัวเรือน
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร

2.4) อ่ืนๆ  อ่ืนๆ โปรดระบุ
พืชผัก (กระหล่ําปลี)

.

30
ครัวเรือน

5 ไร
2,000
กก./ไร

8,000
บาท/ไร

40,000
บาท/ไร
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17 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน

(๖) บานแวงพัฒนา หมูท่ี 6
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด ๓๒๐ ไร ทําการเกษตร  ดังนี้

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)

ตนทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร)

2.1) ทํานา  ในเขต
ชลประทาน

ครัวเรือน
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร

 นอกเขต
ชลประทาน

143
ครัวเรือน

25 ไร
270 กก./

ไร
1,800 บาท/

ไร
2,700 บาท/

ไร
2.2) ทําสวน สวน . ครัวเรือน

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร
สวน . ครัวเรือน

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร
สวน . ครัวเรือน

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร
สวน . ครัวเรือน

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร
2.3) ทําไร  ไรออย ครัวเรือน

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร
 ไรขาวโพด ครัวเรือน

ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร
 ไรมันสําปะหลัง 5 รัวเรือน

35 ไร
2,500
กก./ไร

2,000
บาท/ไร

5,000
บาท/ไร

 อ่ืนๆ โปรดระบุ
.

ครัวเรือน
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร

2.4) อ่ืนๆ  อ่ืนๆ โปรดระบุ
.

ครัวเรือน
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร
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18 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน

(7) บานเมืองทอง หมูท่ี 7
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 1,200 ไร ทําการเกษตร  ดังนี้

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)

ตนทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร)

2.1) ทํานา  ในเขต
ชลประทาน

ครัวเรือน
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร

 นอกเขต
ชลประทาน

61 รัวเรือน
620 ไร

270 กก./
ไร

1,800 บาท/
ไร

2,700 บาท/
ไร

2.2) ทําสวน สวน . ครัวเรือน
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร

สวน . ครัวเรือน
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร

สวน . ครัวเรือน
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร

สวน . ครัวเรือน
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร

2.3) ทําไร  ไรออย ครัวเรือน
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร

 ไรขาวโพด ครัวเรือน
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร

 ไรมันสําปะหลัง 5 รัวเรือน
35 ไร

2,500
กก./ไร

2,000
บาท/ไร

5,000
บาท/ไร

 อ่ืนๆ โปรดระบุ
.

ครัวเรือน
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร

2.4) อ่ืนๆ  อ่ืนๆ โปรดระบุ
.

ครัวเรือน
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร
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19 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน

๗.๓ ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร
(๑) บานแวงใหญ  หมูท่ี ๑

มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 5,240 ไร มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้

แหลงนํ้า
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทํา
การเกษตร

ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผาน
มา

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุเพียงพอ ไมเพียงพอ
3.1) ปริมาณนํ้าฝน  มิลลิเมตร

แหลงนํ้า
ทางการเกษตร

ลําดับ
ความสําคัญ

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร
ตลอดท้ังป การเขาถึงแหลงนํ้าการเกษตร

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง
รอยละของ
ครัวเรือนท่ี
เขาถึงฯ

3.2) แหลงนํ้าธรรมชาติ
 1. แมนํ้า
2. หวย/ลําธาร 2   60%
 3. คลอง
4. หนองนํ้า/บึง
 5. นํ้าตก
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบ)ุ
6.1) .
6.2) .
6.3) .
3.3) แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น
 1. แกมลิง
 2. อางเก็บนํ้า
 3. ฝาย
 4. สระ 2   2 %
 5. คลองชลประทาน
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบ)ุ
6.1) .
6.2) .
6.3) .
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20 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน

(2) บานดอนบาลไท  หมูท่ี 2
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 3,294 ไร มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้

แหลงนํ้า
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทํา
การเกษตร

ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผาน
มา

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุเพียงพอ ไมเพียงพอ
3.1) ปริมาณนํ้าฝน  มิลลิเมตร

แหลงนํ้า
ทางการเกษตร

ลําดับ
ความสําคัญ

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร
ตลอดท้ังป การเขาถึงแหลงนํ้าการเกษตร

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง
รอยละของ
ครัวเรือนท่ี
เขาถึงฯ

3.2) แหลงนํ้าธรรมชาติ
 1. แมนํ้า
2. หวย/ลําธาร 1   10%
 3. คลอง
4. หนองนํ้า/บึง
 5. นํ้าตก
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบ)ุ
6.1) .
6.2) .
6.3) .
3.3) แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น
 1. แกมลิง
 2. อางเก็บนํ้า 1   30%
 3. ฝาย 1   30%
 4. สระ
 5. คลองชลประทาน
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบ)ุ
6.1) .
6.2) .
6.3) .
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21 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน

(3) บานหัวหนองแวง  หมูท่ี 3
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 1,608 ไร มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้

แหลงนํ้า
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทํา
การเกษตร

ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผาน
มา

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุเพียงพอ ไมเพียงพอ
3.1) ปริมาณนํ้าฝน  มิลลิเมตร

แหลงนํ้า
ทางการเกษตร

ลําดับ
ความสําคัญ

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร
ตลอดท้ังป การเขาถึงแหลงนํ้าการเกษตร

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง
รอยละของ
ครัวเรือนท่ี
เขาถึงฯ

3.2) แหลงนํ้าธรรมชาติ
 1. แมนํ้า
2. หวย/ลําธาร 1   10%
 3. คลอง
4. หนองนํ้า/บึง
 5. นํ้าตก
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบ)ุ
6.1) .
6.2) .
6.3) .
3.3) แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น
 1. แกมลิง
2. อางเก็บนํ้า
3. ฝาย
 4. สระ 1   30%
 5. คลองชลประทาน
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบ)ุ
6.1) .
6.2) .
6.3) .
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22 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน

(4) บานหนองกระรอก  หมูท่ี 4
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 2,141 ไร มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้

แหลงนํ้า
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทํา
การเกษตร

ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผาน
มา

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุเพียงพอ ไมเพียงพอ
3.1) ปริมาณนํ้าฝน  มิลลิเมตร

แหลงนํ้า
ทางการเกษตร

ลําดับ
ความสําคัญ

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร
ตลอดท้ังป การเขาถึงแหลงนํ้าการเกษตร

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง
รอยละของ
ครัวเรือนท่ี
เขาถึงฯ

3.2) แหลงนํ้าธรรมชาติ
 1. แมนํ้า
2. หวย/ลําธาร 1   70%
 3. คลอง
4. หนองนํ้า/บึง
 5. นํ้าตก
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบ)ุ
6.1) .
6.2) .
6.3) .
3.3) แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น
 1. แกมลิง
2. อางเก็บนํ้า
3. ฝาย 1   80%
 4. สระ 1   80%
 5. คลองชลประทาน
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบ)ุ
6.1) .
6.2) .
6.3) .
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23 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน

(5) บานบะแค  หมูท่ี 5
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 1,875 ไร มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้

แหลงนํ้า
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทํา
การเกษตร

ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผาน
มา

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุเพียงพอ ไมเพียงพอ
3.1) ปริมาณนํ้าฝน  มิลลิเมตร

แหลงนํ้า
ทางการเกษตร

ลําดับ
ความสําคัญ

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร
ตลอดท้ังป การเขาถึงแหลงนํ้าการเกษตร

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง
รอยละของ
ครัวเรือนท่ี
เขาถึงฯ

3.2) แหลงนํ้าธรรมชาติ
 1. แมนํ้า
2. หวย/ลําธาร 1   15%
 3. คลอง
4. หนองนํ้า/บึง
 5. นํ้าตก
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบ)ุ
6.1) .
6.2) .
6.3) .
3.3) แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น
 1. แกมลงิ
2. อางเก็บนํ้า 1   10%
3. ฝาย 1   80%
 4. สระ 1   80%
 5. คลองชลประทาน
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบ)ุ
6.1) .
6.2) .
6.3) .
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24 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน

(6) บานแวงพัฒนา  หมูท่ี 6
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 320 ไร มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้

แหลงนํ้า
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทํา
การเกษตร

ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผาน
มา

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุเพียงพอ ไมเพียงพอ
3.1) ปริมาณนํ้าฝน  มิลลิเมตร

แหลงนํ้า
ทางการเกษตร

ลําดับ
ความสําคัญ

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร
ตลอดท้ังป การเขาถึงแหลงนํ้าการเกษตร

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง
รอยละของ
ครัวเรือนท่ี
เขาถึงฯ

3.2) แหลงนํ้าธรรมชาติ
 1. แมนํ้า
2. หวย/ลําธาร 1   20%
 3. คลอง
4. หนองนํ้า/บึง
 5. นํ้าตก
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบ)ุ
6.1) .
6.2) .
6.3) .
3.3) แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น
 1. แกมลิง
2. อางเก็บนํ้า
3. ฝาย
 4. สระ 5   80%
 5. คลองชลประทาน
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบ)ุ
6.1) .
6.2) .
6.3) .
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25 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน

(7) บานเมืองทอง  หมูท่ี 7
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 1,200 ไร มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้

แหลงนํ้า
ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทํา
การเกษตร

ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผาน
มา

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุเพียงพอ ไมเพียงพอ
3.1) ปริมาณนํ้าฝน  มิลลิเมตร

แหลงนํ้า
ทางการเกษตร

ลําดับ
ความสําคัญ

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร
ตลอดท้ังป การเขาถึงแหลงนํ้าการเกษตร

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง
รอยละของ
ครัวเรือนท่ี
เขาถึงฯ

3.2) แหลงนํ้าธรรมชาติ
 1. แมนํ้า
2. หวย/ลําธาร 1   20%
 3. คลอง
4. หนองนํ้า/บึง
 5. นํ้าตก
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบ)ุ
6.1) .
6.2) .
6.3) .
3.3) แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น
 1. แกมลิง
2. อางเก็บนํ้า
3. ฝาย
 4. สระ 2   80%
 5. คลองชลประทาน
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบ)ุ
6.1) .
6.2) .
6.3) .

๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
๘.๑ การนับถือศาสนา

- ผูท่ีนับถือศาสนาพุทธ รอยละ ๙9
วัด 8 แหง
สํานักสงฆ - แหง

- ผูท่ีนับถือศาสนาคริตส  รอยละ 1
สํานักคริตส - แหง
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26 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน

๘.๒ ประเพณีและงานประจําป
- ประเพณีวนัข้ึนปใหม ประมาณเดือน มกราคม
- แหชางสืบสานประเพณีบุญผะเหวด ประมาณเดือน เมษายน
- ประเพณีทําบุญกลางบาน ประมาณเดือน พฤษภาคม
- ประเพณีวันสงกรานต ประมาณเดือน เมษายน
- ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน พฤศจิกายน
- ประเพณีวันเขาพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม

พฤศจิกายน
๘.๓ ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น

ภูมิปญญาทองถิ่น ประชาชนในเขตเทศบาลไดอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน  ไดแก  วิธีการ
ทําเครื่องจักสานใชสําหรับในครัวเรือน  วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผาไหม  วิธีการทอเสื่อจากตนกก  และ
วิธีการจับปลาธรรมชาติ

ภาษาถิ่น สวนมากรอยละ ๙๐ พูดภาษาอีสาน
๘.๔ สินคาพื้นเมืองและของท่ีระลึก

ประชาชนในเขตเทศบาลไดผลิตของใชพ้ืนเมืองข้ึนใชในครัวเรือนและเหลือเอาไวจําหนายบาง
ไดแก  เสือ่ท่ีทอจากตนกก  ผาท่ีทอจากผาฝายและผาไหม  เครื่องจักรสานท่ีทําจากไมไผ

๙. ทรัพยากรธรรมชาติ
๙.๑ น้ํา ท่ีใชในการอุปโภค-บริโภค  เปนน้ําท่ีไดจากน้ําฝน
๙.๒ ปาไม  ในเขตเทศบาลไมมีปาไม
๙.๓ ภูเขา  ในเขตเทศบาลไมมีภูเขา
๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

ในพ้ืนท่ีของเทศบาลสวนมากเปนพ้ืนท่ีสําหรับเพาะปลูก ท่ีอยูอาศัย รานคา  สถาน
ประกอบการ  ตามลําดับ  และมีพ้ืนท่ีเพียงเล็กนอยท่ีเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี  ก็ไดแก
ดิน  น้ํา  ตนไม  อากาศท่ีไมมีมลพิษ ปญหาคือ เนื่องจากวาพ้ืนท่ีบางสวนเปนดินเค็ม  น้ําใตดินก็เค็ม  หรือไมก็
เปนน้ํากรอย  ไมสามารถท่ีจะนําน้ําจากใตดินมาใชในการอุปโภค-บริโภคไดได ตองอาศัยน้ําดิบจากแหลงอ่ืน
และน้ําฝน น้ําในการเกษตรก็ตองรอฤดูฝน มีแหลงน้ําใชในการเกษตรไมเพียงพอ  ปญหาคือยังไมสามารถหา
แหลงน้ําสําหรับการเกษตรไดเพ่ิมข้ึน  เพราะพ้ืนท่ีสวนมากเปนของประชาชน  เอกชน  ปญหาดานขยะ  เม่ือ
ชุมชนแออัดขยะก็มากข้ึน  การแกไขปญหา เทศบาลไดจัดทําโครงการเพ่ือแกปญหาใหกับประชาชนและเปนไป
ตามความตองการของประชาชน เชน โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะใหครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ี โครงการคัด
แยกขยะ โครงการปลูกตนไมในวันสําคัญตางๆ ในพ้ืนท่ีของตนเองและท่ีสาธารณะรวมท้ังปรับปรุงสภาพภูมิ
ทัศนของเมืองใหรมรื่นสวยงาม ใหเปนเมืองนาอยู เปนท่ีพักผอนหยอนใจของประชาชน ฯลฯ

๑๐. อื่นๆ
๑๐.๑ สรุปผลการสํารวจขอมูลพื้นฐานในเขตเทศบาล  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ตามท่ีเทศบาลตําบลแวงใหญ ไดดําเนินโครงการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานในเขตเทศบาลตําบล
แวงใหญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือนําผลการสํารวจมาพิจารณาแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนใหแกชุมชน
ผลการสํารวจพบวาประชาชนในเขตเทศบาลนั้น ไมผานเกณฑการสํารวจ  ดังนี้

๑) เด็กแรกเกิดมีน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม จํานวน 2 คน
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27 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน

๒) ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารไมถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย จํานวน 2 ครัวเรือน
๓) คนในครัวเรือนมีการใชยาเพ่ือบําบัด บรรเทาอาการเจ็บปวยเบื้องตนไมเหมาะสม จํานวน

4 ครัวเรือน
4) คนอายุ 35 ปข้ึนไป ไมไดรับการตรวจสุขภาพประจําปเพ่ือคัดกรองความเสี่ยงฯ จํานวน

2 คน
5) คนอายุ 6 ปข้ึนไป ไมไดออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที จํานวน

1 คน
6) ครัวเรือนไมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน จํานวน 2 ครัวเรือน
7) ครอบครัวไมมีความอบอุน จํานวน 3 ครัวเรือน
8) คนอายุ 15-60 ปเต็ม อาน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอยางงายไมได จํานวน 4 คน
9) คนอายุ 15-60 ปเต็มไมมีอาชีพและรายได จํานวน 12 คน
10) คนอายุมากกวา 60 ปเต็มข้ึนไป ไมมีอาชีพและรายได จํานวน 34 คน
11) ครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยตอปต่ํากวา ๓๐,๐๐๐ บาท   จํานวน 4 ครัวเรือน
12) ครัวเรือนไมมีการเก็บออม จํานวน 11 ครัวเรือน
13) คนในครัวเรือนดื่มสุรา จํานวน 394 คน
14) คนในครัวเรือนสูบบุหรี่ จํานวน 386 คน
15) คนอายุ 6 ปข้ึนไป ไมไดปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง จํานวน

3 คน
16) คนพิการไมไดรับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมูบาน/ชุมชน หรือภาครัฐ จํานวน 1 คน
17) คนในครัวเรือนไมมีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของชุมชน จํานวน 1

ครัวเรือน
ผลการสํารวจดังกลาว  ถือวาเปนปญหาเรงดวนท่ีจะตองแกไข
การแกไขปญหา
๑) สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนสนใจในสุขภาพมากข้ึน โดยการจัดโครงการ/กิจกรรม

ตางๆ ใหเห็นถึงผลดีของการรักษาสุขภาพ
๒) รณรงค สงเสริม จัดโครงการ/กิจกรรมงดสูบบุหรี่ – ดื่มสุรา ลด ละ เลิก เพ่ือใหประชาชน

เกิดความตะหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่ – ดื่มสุรา
๓) สงเสริมการประกอบอาชีพตางๆ ใหกับประชาชน เพ่ือเพ่ิมรายได แกไขปญหาความ

ยากจนในชุมชน
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28 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2557-2560)

1. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ และการเบิกจายงบประมาณในปงบประมาณ
พ.ศ. 2557-2560

1.1 สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ
ตามท่ีเทศบาลไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕7–๒๕๖1)

และแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๓) ข้ึนมา เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕๕9) (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60) (พ.ศ. ๒๕59 – ๒๕๖1) (พ.ศ.๒๕60 – ๒๕๖2) อันมี
ลักษณะเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนแผนท่ีสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับ
ปงบประมาณแตละป  ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวน
เพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป  โดยเทศบาลไดใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป  การจายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการท่ีขอใหหนวยงานอ่ืนมาดําเนินงานให  รวมท้ัง
วางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาสามป

ท้ังนี้ เทศบาลไดดําเนินการตั้งงบประมาณการเบิกจายงบประมาณดังกลาว ตามแผนพัฒนา
ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้

 ปงบประมาณ  พ.ศ. 2557

ยุทธศาสตร
จํานวน

โครงการท่ี
บรรจุในแผน

จํานวน
โครงการท่ี
ดําเนินการ

งบประมาณ
ท่ีตั้งไว

งบประมาณ
ท่ีเบิกจาย

คิดเปน
รอยละ

1. การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 64 40 4,869,400 4,255,119.46 87.38

2. การพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับ
ชุมชนใหมีความม่ันคง
และแขงขันได

13 6 246,000 220,200 91.11

3. การพัฒนาเมือง
และชุมชนนาอยู 28 17 4,154,000 3,784,576.73 85.96

สวนที่ 2
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29 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตร
จํานวน

โครงการท่ี
บรรจุในแผน

จํานวน
โครงการท่ี
ดําเนินการ

งบประมาณ
ท่ีตั้งไว

งบประมาณ
ท่ีเบิกจาย

คิดเปน
รอยละ

4. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

10 2 180,000 76,580 42.54

5. การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ 30 18 2,150,778 2,015,393.85 93.70

รวม 145 83 11,600,178 10,351,870.04 88.84
 ปงบประมาณ  พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตร
จํานวน

โครงการท่ี
บรรจุในแผน

จํานวน
โครงการท่ี
ดําเนินการ

งบประมาณ
ท่ีตั้งไว

งบประมาณ
ท่ีเบิกจาย

คิดเปน
รอยละ

1. การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ

71 30 5,848,640 3,993,050.38 68.27

2. การพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับ
ชุมชนใหมีความม่ันคง
และแขงขันได

21 4 386,000 273,537 70.86

3. การพัฒนาเมือง
และชุมชนนาอยู 43 11 4,281,000 1,022,395.68 23.88
4. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

13 4 957,000 153,025 15.99

5. การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ 40 19 3,121,710 956,375.80 30.64

รวม 188 68 14,594,350 6,398,383.86 43.84
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30 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน

 ปงบประมาณ  พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตร
จํานวน

โครงการท่ี
บรรจุในแผน

จํานวน
โครงการท่ี
ดําเนินการ

งบประมาณ
ท่ีตั้งไว

งบประมาณ
ท่ีเบิกจาย

คิดเปน
รอยละ

1. การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ

65 48 5,965,530 4,240,730.68 71.09

2. การพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับ
ชุมชนใหมีความม่ันคง
และแขงขันได

17 7 276,000 86,321 31.28

3. การพัฒนาเมือง
และชุมชนนาอยู 40 21 3,388,000 1,654,512.11 48.83
4. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

12 5 220,000 204,925 93.15

5. การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ 33 28 2,997,180 1,243,295.96 41.48

รวม 167 109 12,846,710 7,429,784.75 57.83
 ปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 (ยังไมมีการดําเนินงาน)

ยุทธศาสตร
จํานวน

โครงการท่ี
บรรจุในแผน

จํานวน
โครงการท่ี
ดําเนินการ

งบประมาณ
ท่ีตั้งไว

งบประมาณ
ท่ีเบิกจาย

คิดเปน
รอยละ

1. การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ
2. การพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับ
ชุมชนใหมีความม่ันคง
และแขงขันได
3. การพัฒนาเมือง
และชุมชนนาอยู
4. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
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31 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตร
จํานวน

โครงการท่ี
บรรจุในแผน

จํานวน
โครงการท่ี
ดําเนินการ

งบประมาณ
ท่ีตั้งไว

งบประมาณ
ท่ีเบิกจาย

คิดเปน
รอยละ

5. การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ

รวม

๑.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ตามท่ีเทศบาลไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาล

ใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  ในการจัดทํา
แผนพัฒนานั้นจะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะตอง
ดําเนินการกําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับ
แตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดย
อยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป

ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาลสามารถนําไปปฏิบัตใินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไดดังนี้
(๑) เชิงปริมาณ

 ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕๖1)
โครงการท่ีบรรจุในแผน จํานวน 145 โครงการ
สามารถดําเนินการได จํานวน 95 โครงการ
คิดเปนรอยละ 65.52
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)

เทศบาลสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงครอยละ ๕๐ ข้ึนไป
ของแผนและสามารถดําเนินการไดในอัตราท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับ
ปงบประมาณท่ีผานมา

ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕๖1)
โครงการท่ีบรรจุในแผน จํานวน 188 โครงการ
สามารถดําเนินการได จํานวน 68 โครงการ
คิดเปนรอยละ 36.17
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)
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เทศบาลสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงคนอยกวารอยละ
50 ของแผน สามารถดําเนินการไดในอัตราท่ีลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับ
ปงบประมาณท่ีผานมา

 ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๓)
โครงการท่ีบรรจุในแผน จํานวน 167 โครงการ
สามารถดําเนินการได จํานวน 70 โครงการ
คิดเปนรอยละ 41.92
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖1)

เทศบาลสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงคนอยกวารอยละ
50 ของแผน แตสามารถดําเนินการไดในอัตราท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบ
กับปงบประมาณท่ีผานมา

 ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖1)
โครงการท่ีบรรจุในแผน จํานวน 181 โครงการ
คาดวาจะสามารถดําเนินการได จํานวน 95 โครงการ
คิดเปนรอยละ 52.48
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)

เทศบาลจะดําเนินงานไดตามวัตถุประสงคมากกวารอยละ ๙๕ ข้ึน
ไปของแผนและสามารถดําเนินการไดในอัตราท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับ
ปงบประมาณท่ีผานมา

(๒) เชิงคุณภาพ
เทศบาลไดดําเนินการเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดตอ

ประชาชนโดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจ
ทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม  ซึ่ง
เทศบาลไดดําเนินการประเมินความพึงพอใจสรุปไดดังนี้

 ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอผลการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมของเทศบาลตําบลแวงใหญในการพัฒนาและสงเสริมการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีในภาพรวมตามยุทธศาสตรและประเด็นการ
พัฒนา ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ พบวาประชาชนมีความพึง
พอใจในระดับพอใจคิดเปนรอยละ ๖๔.81 เม่ือเปรียบเทียบกับปท่ีผาน
มาผลการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับพอใจ  รอยละ 63.91 ความ
พอใจของประชาชนลดลงกวาปท่ีผานมาเล็กนอยท่ี 0.90 ซึ่งประเมินไดวา
ควรจะมีบริหารจัดการดําเนินงานใหประชาชนเกิดความพึงพอใจมากกวานี้
ความพึงพอใจนาจะอยูท่ีรอยละ ๘๐
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33 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน

 ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใน  ระดับพอใจ คิดเปนรอยละ 59.21
เม่ือเปรียบเทียบกับปท่ีผานมาผลการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับ
พอใจ  รอยละ 64.81 ความพอใจของประชาชนนอยกวาปท่ีผานมา
เพ่ิมข้ึนท่ี 5.60 ซึ่งประเมินไดวาควรจะมีบริหารจัดการดําเนินงานให
ประชาชนเกิดความพึงพอใจมากกวานี้  ความพึงพอใจนาจะอยูท่ีรอยละ
๘๐

 ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใน  ระดับพอใจ
คิดเปนรอยละ 67.12 เม่ือเปรียบเทียบกับปท่ีผานมาผลการประเมินความ

พึงพอใจอยูในระดับพอใจ  รอยละ 59.21 ความพอใจของประชาชนเพ่ิมข้ึน
กวาปท่ีผานมาท่ี 7.91 ซึ่งประเมินไดวาควรจะมีบริหารจัดการดําเนินงานให
ประชาชนเกิดความพึงพอใจมากกวานี้  ความพึงพอใจนาจะอยูท่ีรอยละ ๘๐

 ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ คาดวาจะสามารถทําใหประชาชนเกิดความ
พึงพอใจมากรอยละ ๗๐ ข้ึนไป

๒. ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
๒.๑ ผลท่ีไดรับหรือผลท่ีสําคัญ

ตามท่ีเทศบาลไดดําเนินงานตางๆ ตั้งแตมีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๖๐ เพ่ือแกไขปญหา
ใหกับประชาชน และพัฒนาองคกรใหเกิดความม่ันคงในการพัฒนาเพ่ือใหความเปนอยูของประชาชนดีข้ึน  ซึ่ง
ผลจากการดําเนินงานของเทศบาลนั้น  ผลท่ีไดรับมีดังนี้

๑. ประชาชนมีน้ําประปาใชทุกครัวเรือน
๒. ประชาชนมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน
๓. ประชาชนมีถนนใชในการสัญจรไปมาไดสะดวก
๔. ไมมีการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนท่ี
5. ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูปวยเอดส  ไดรับเงินชวยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน
6. ประชาชนไดรับความชวยเหลือในเรื่องท่ีอยูอาศัยท่ีม่ันคงแข็งแรง
7. ประชาชนไดรับความชวยเหลือจากสาธารณภัย
8. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการท่ีถูกตอง
9. ประชาชนไดรับความรูเก่ียวกับการสาธารณสุข
10. ประชาชนไดรับความรูเก่ียวกับการปองกันภัย
11. ประชาชนไดมีสวนรวมในการดําเนินงานตางๆ ของเทศบาล
12. ประชาชนไดรับบริการจากงานบริการตางๆ ของเทศบาลดวยความสะดวก

สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผลท่ีคาดวาจะไดรับเพ่ิมข้ึน มีดังนี้
๑. ประชาชนมีถนนท่ีมีคุณภาพดีข้ึนสําหรับในการสัญจรไปมา
2. ประชาชนไดรับการฝกอบรมอาชีพเพ่ือนําไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายไดใหกับ

ครัวเรือน
3. ชุมชนในเขตเทศบาลมีระบบระบายน้ําเพ่ิมมากข้ึน
4. การกําจัดขยะมีประสิทธิภาพมากข้ึน
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๒.๒ ผลกระทบ
ในการดําเนินงานของเทศบาลปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๖๐ สามารถดําเนินการได

ตามท่ีประชาชนตองการ ซึ่งการดําเนินงานนั้นก็สามารถสงผลกระทบตอชุมชนในเขตเทศบาล  ดังนี้
๑. การกอสรางถนนเพ่ิมข้ึนในเขตเทศบาล  ทําใหการระบายน้ําไดชาเกิดน้ําทวมขังในบางจุด

ทําใหเทศบาลตองเรงกอสรางรางระบายน้ําเพ่ิมข้ึนเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว
๒. การพัฒนาเจริญข้ึนทําใหการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนไปดวย  สงผลใหเกิดเปนชุมชน

แออัด กอใหเกิดโรคระบาด เชน  ไขเลือดออก  โรคมือ เทา ปาก  เปนตน
๓. เม่ือประชาชนเพ่ิมมากข้ึน แตหนวยบริการดานสาธารณสุขมีไมเพียงพอตอความตองการ

ทําใหไมไดรับความสะดวกในการใชบริการ
๔. การกอสรางทางระบายน้ําในชุมชนสามารถระบายน้ําได  แตผลกระทบคือปลายทางท่ีเปน

พ้ืนท่ีการเกษตรไดรับความเสียหาย  เพาะปลูกไมได  เปนแหลงสะสมเชื้อโรคตางๆ
๓. สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๖๐

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ปญหา

๑) เจาหนาท่ียังขาดความรูความเขาใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เทาท่ีควร
๒) เครื่องมือ  เครื่องใช  เทคโนโลยีในการทํางานมีไมเพียงพอและไมทันสมัย
๓) ชุมชนในเขตเทศบาลมีปญหาท่ีจะตองแกไขอยูเปนจํานวนมาก
๔) ประชาชนมีความตองการซึ่งความตองการดังกลาวมีเปนจํานวนมาก
๕) ประชาชนยังไมเขาใจขอบเขตอํานาจหนาท่ีของเทศบาลท่ีจะสามารถดําเนินการ

ได
อุปสรรค

๑) การขาดความรู เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกท้ัง เครื่องมือ  เครื่องใช
เทคโนโลยีในการทํางานมีไมเพียงพอและไมทันสมัย  ทําใหเกิดอุปสรรคในการดําเนินงานเปนอยางยิ่ง

๒) เทศบาลมีงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงานแกไขปญหาของประชาชน
๓) เทศบาลสมารถดําเนินการไดเฉพาะตามอํานาจหนาท่ี

 แนวทางการแกไข
(๑) การดําเนินงานของเทศบาล

๑) การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปน
กรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน

๒) การดําเนินงานของเทศบาลควรจะใหเปนไปตามแผนพัฒนาสามป กลาวคือควร
จะพิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปมาพิจารณาดําเนินการ

๓) ไมควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ท่ีไมอยูในอํานาจหนาท่ี  ในแผนพัฒนาสามป
๔) ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีสามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น
๕) ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีประชาชนไดรับความเดือดรอนมาก

ท่ีสุด  เชน  การแกไขปญหาเรื่องน้ําเพ่ือการเกษตร
(๒) การบริการประชาชน

๑) ควรจัดใหมีสถานท่ีในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง เชน มีจุดบริการ
และเกาอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจาหนาท่ีคอยใหคําแนะนําท่ีดี



§Ò¹á¼¹áÅÐ§º»ÃÐÁÒ³ ½�ÒÂ¸ØÃ¡ÒÃ ÊíÒ¹Ñ¡»ÅÑ´à·ÈºÒÅ  à·ÈºÒÅµíÒºÅáÇ§ãË�  ÍíÒàÀÍáÇ§ãË�  ¨Ñ§ËÇÑ´¢Í¹á¡�¹

35 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน

๒) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพ่ือใหประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็วและถูกตอง ในการบริการของเทศบาล

๓) เจาหนาท่ีเทศบาลควรยิ้มแยม  แจมใส  และพูดจาสุภาพตอประชาชน
๔) ควรสรางความสัมพันธระหวางเทศบาลกับประชาชน เพ่ือใหเกิดความเขาใจ
๕) ควรสรางภาพลักษณท่ีดีใหเกิดข้ึนกับเทศบาล

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ปญหา

๑) การจัดทําแผนพัฒนาสามปของเทศบาลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมท่ีไมสอดคลอง
กับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  คือ  ไมมีในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

๒) เทศบาลไมสามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายได
ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตรการพัฒนา

๓) เทศบาลไมสามารถดําเนินการไดครบทุกโครงการ/กิจกรรมท่ีตั้งไวในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย

อุปสรรค
๑) เทศบาลตําบลแวงใหญมีงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงานแกไขปญหา

และความตองการของประชาชนในชุมชนไดท้ังหมด
๒) เทศบาลตั้งงบประมาณในการดําเนินการตามภารกิจแตละดานบางรายการยังไม

เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ทําใหตองโอนเพ่ิม โอนลด และตั้งจายรายการใหม
 แนวทางการแกไข

(๑) การดําเนินงานของเทศบาล
๑) การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปน

กรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน
๒) การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการ

คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาสามป
๓) ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายใหสามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น
๔) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต

ละดานท่ีจะตองดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม
๕) ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีประชาชนไดรับความเดือดรอนมาก

ท่ีสุด  เชน  การแกไขปญหาเรื่องน้ําเพ่ือการเกษตร การขาดแคลนน้ําในการอุปโภค-บริโภค
(๒) การบริการประชาชน

๑) ควรจัดใหมีสถานท่ีในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง  เชน  มีจุดบริการ
และเกาอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจาหนาท่ีคอยใหคําแนะนําท่ีดี

๒) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพ่ือใหประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็วและถูกตอง ในการบริการของเทศบาล

๓) เจาหนาท่ีเทศบาลควรยิ้มแยม แจมใส  และพูดจาสุภาพตอประชาชน
๔) ควรสรางความสัมพันธระหวางเทศบาลกับประชาชน เพ่ือใหเกิดความเขาใจ
๕) ควรสรางภาพลักษณท่ีดีใหเกิดข้ึนกับเทศบาล
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36 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ปญหา

๑) เทศบาลตําบลแวงใหญไดรับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงิน
อุดหนุนท่ัวไปจากรัฐบาลนอยกวาปท่ีผานมา  ซึ่งไมไดรับตามท่ีตั้งประมาณการรายรับไวในงบประมาณรายจาย
ประจําป  ทําใหไมสามารถดําเนินการโครงการไดท้ังหมด

๒) เครื่องมือ  เครื่องใช  เทคโนโลยีในการทํางานยังมีไมเพียงพอตอการดําเนินการ
๓) ชุมชนในเขตเทศบาลมีปญหาท่ีจะตองแกไขอยูเปนจํานวนมาก
๔) ประชาชนมีความตองการซึ่งความตองการดังกลาวมีเปนจํานวนมาก

อุปสรรค
๑) อํานาจหนาท่ีมีขอจํากัดทําใหไมสามารถดําเนินการได

 แนวทางการแกไข
(๑) การดําเนินงานของเทศบาล

๑) การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปน
กรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน

๒) การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการ
คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาสามป

๓) ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายใหสามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น

๔) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต
ละดานท่ีจะตองดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม

(๒) การบริการประชาชน
๑) ควรปรับปรุงระบบทอระบายน้ํา  แกไขปญหาขยะไมใหสงกลิ่นเหม็น
๒) ควรปรับสถานท่ีในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง  เชน  มีจุดบริการและ

เกาอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจาหนาท่ีคอยใหคําแนะนําท่ีดี
๓) เทศบาลควรจัดประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ผานทางหอกระจายขาวมากกวานี้

และประชาสัมพันธขาวบอยๆ
๔) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน เพ่ือใหประชาชนไดรับความ

สะดวก  รวดเร็วและถูกตอง ในการบริการของเทศบาลและเปนการสรางความสัมพันธ สรางความใกลชิดกับ
ประชาชน
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37 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรองคกรปกครอง
ถิ่น สวนทองถิ่น

1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาลมีความสัมพันธกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
โดยมุงเนนเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูความม่ันคง  ม่ังค่ัง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐
ป ของประเทศไทยกําลังอยูระหวางการการเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติตอท่ีประชุมคณะกรรมกรรจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมิติท่ีประชุมคณะ
กรรมกรรจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ  โดยรางกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙) สรุปยอได
ดังนี้

สวนที่ 3
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38 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน

๑. ความเปนมา
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทํา

ยุทธศาสตรชาติ มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป เพ่ือใชในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน และใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ใหความเห็นชอบเพ่ือใชเปนกรอบในการดําเนินงานในระยะท่ี ๒ ของรัฐบาล (ป ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบ
การปฏิรูปในระยะท่ี ๓ (ป ๒๕๖๐ เปนตนไป) คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
๒ คณะ ไดแก (๑) คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดทํารางกรอบยุทธศาสตรชาติ
ระยะ ๒๐ ป และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทําราง
แผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป

คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูปไดดําเนินการยกรางกรอบยุทธศาสตรชาติ
ระยะ ๒๐ ป ตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด โดยไดมีการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกรรมการ
จัดทํายุทธศาสตรชาติท่ีมาจากหลายภาคสวน ไดแกภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ
รวมถึงไดพิจารณานําขอคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแหงชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเปนขอมูลใน
การยกรางยุทธศาสตรชาติดวย และไดนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ตอท่ีประชุม
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตาม
มติท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ

ในการดําเนินการข้ันตอไป คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติจะนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติ
เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะไดมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน กอนท่ีจะนําเสนอตอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติใหความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตรชาติมาใชเปนกรอบในการกําหนดทิศทางในการ
บริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเปนชวงเวลาของการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หนวยงานตางๆ จะไดนําแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งเปนแผนระยะ ๕ ป มาถายทอดลงสูแผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและ
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39 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน

แผนพัฒนารายสาขาในระหวางท่ีกลไกการจัดทํายุทธศาสตรชาติตามรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมอยูระหวางการ
ดําเนินการ ซึ่งคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
๒. สาระสําคัญ

๒.๑ สภาพแวดลอม
ในชวงทศวรรษท่ีผานมา กระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโลกเปนไปอยางรวดเร็วและใน

หลากหลายมิติทําใหภูมิทัศนของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ โดยกอใหเกิดโอกาสท้ังในดานเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแตขณะเดียวกันทามกลางความเปลี่ยนแปลงใน
ดานตางๆ ก็มีปจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามท่ีตองบริหารจัดการดวยความยากลําบากมากข้ึนกระแสทุนนิยมและ
การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนเศรษฐกิจของโลกไดสงผลใหโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสราง
เศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ตองปรับตัวและเปลี่ยนไปเปนระบบเศรษฐกิจท่ี “พ่ึงพา
อุตสาหกรรมและการสงออก” การพัฒนาในภาคเกษตรลาชากวาฐานการผลิตอ่ืนๆ ท่ีอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม
มากข้ึนตามลําดับโดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒนและความกาวหนาอยางรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปญหาความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดระหวางภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม
และระหวางสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกวางข้ึน และปญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุมเกษตรกรราย
ยอยและในภาคชนบทรวมท้ังโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสาร องคความรู แหลงทุน และบริการทางสังคมท่ีมี
คุณภาพสาหรับประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลก็มีในวงแคบกวา ในขณะท่ีการใชเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
และบริการเองก็นับวายังอยูในกลุมประเทศท่ีใชเทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งสวนใหญไมสามารถพัฒนาไดเอง
ภายในประเทศ ตองนาเขามาจากตางประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใชวัตถุดิบและแรงงานเขมขนในการ
เปนจุดแข็งในการแขงขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกดานหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน
ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหมรวมท้ังความเชื่อมโยงอยางใกลชิดของสังคมโลกไดทาใหเกิด
ภัยคุกคามและความเสี่ยงดานอ่ืนๆ ท่ีซับซอนข้ึนอาทิ การกอการราย โรคระบาด เครือขายยาเสพติดขามชาติ
และการกอการราย อาชญากรรมขามชาติในรูปแบบตางๆ ขณะท่ีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผัน
ผวนรุนแรงข้ึน ซึ่งลวนแลวเปนความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการ
บริหารราชการแผนดินของภาครัฐ

นอกจากนั้นในชวงตนศตวรรษท่ี ๒๑ กระแสโลกาภิวัตนไดทําใหภูมิทัศนทางดานเศรษฐกิจ
และสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุงสูเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะท่ีโอกาสทาง
เศรษฐกิจขยายเพ่ิมข้ึน แตชองวางทางสังคมก็ยิ่งกวางข้ึนรวมถึงชองวางทางดิจิทัล (digital divide) ถาหากไม
สามารถลดลงก็จะยิ่งทําใหความเหลื่อมล้ําทางรายไดและโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกตางมากข้ึน
ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปขางหนาสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
มีนัยสําคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกท่ีสําคัญตอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ไดแก กระแสโลกาภิวัตนท่ี
เขมขนข้ึนอยางตอเนื่องและมีความเสี่ยงและทาทายตอการปรับตัวมากข้ึนจากการเคลื่อนยายอยางเสรีและ
รวดเร็วของผูคน เงินทุน ขอมูลขาวสารองคความรูและเทคโนโลยี และสินคาและบริการ ขณะเดียวกันการ
รวมกลุมเศรษฐกิจในภูมิภาคนําไปสูความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะท่ีศูนยรวมอํานาจทางเศรษฐกิจโลก
เคลื่อนยายมาสูเอเชียภายใตสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในชวงระยะ ๑๐ ปขางหนาจะยังคงไดรับ
ผลกระทบจากปจจัยสําคัญหลายประการท้ังปญหาตอเนื่องจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจโลกในชวงป ๒๕๕๑ –
๒๕๕๒ และวิกฤติการณในกลุมประเทศยูโรโซนท่ีทําใหระดับหนี้สาธารณะในประเทศตางๆ เพ่ิมสูงข้ึนและ
กลายเปนความเสี่ยงตอความยั่งยืนทางการคลัง ขณะท่ีจะมีผลพวงตอเนื่องจากการดําเนินมาตรการขยาย
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ปริมาณเงินขนาดใหญในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุน ซึ่งเปนความเสี่ยงใหเกิดภาวะเงินเฟอไดเม่ือเศรษฐกิจฟนตัว
เต็มท่ี รวมท้ังอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเขาสูจุดอ่ิมตัวมากข้ึน ขณะท่ีการพัฒนาเทคโนโลยีใหมท่ีจะชวยใหประสิทธิภาพการผลิต
ของโลกเพ่ิมข้ึนขนานใหญและเปนวงกวาง เชนท่ีเคยเกิดข้ึนในชวงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไมมีแนวโนมการ
กอตัวท่ีชัดเจน แตก็มีแนวโนมของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหมๆ ท่ีจะเปนโอกาสสําหรับการพัฒนา
เศรษฐกิจรูปแบบใหมๆ ซึ่งภายใตเงื่อนไขดังกลาว เศรษฐกิจโลกในชวง ๑๐ ปขางหนามีแนวโนมท่ีจะขยายตัว
ต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๕.๑ ในชวง ๕ ปกอนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณท่ีตลาดโลก
ขยายตัวชา แตประเทศตางๆ ขยายกําลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแขงขันในตลาดโลกจะมี
ความรุนแรงข้ึน ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ป ขางหนานี้ จะทําใหขนาดของ
ตลาดในประเทศขยายตัวชาลง เงื่อนไขดังกลาวเปนความเสี่ยงสําหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
หากประเทศไทยไมเรงปรับโครงสรางเพ่ือแกปญหาจุดออนและเสริมจุดแข็งใหสัมฤทธิ์ผล

ในดานความม่ันคงของโลกก็กําลังกาวเขาสูชวงเปลี่ยนผานท่ีสําคัญจากการปรับดุลอํานาจของ
สหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผูนําโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียท่ีเพ่ิมมากข้ึนใน
เอเชียและยุโรปนั้น นาจะมีผลทําใหบรรยากาศดานความม่ันคงของโลกในชวงป ๒๕๖๐ – ป ๒๕๗๙ มีลักษณะ
ผสมผสานกันท้ังความรวมมือและความขัดแยง โดยข้ึนอยูกับปจจัยผลประโยชนแหงชาติท้ังในระดับทวิภาคี
และพหุภาคีเปนองคประกอบสําคัญในการกําหนดนโยบายของประเทศและกลุมประเทศ สาหรับการ
เปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็วจะเปนเงื่อนไขสําคัญสําหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเชนกัน
โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีเปนอัจฉริยะจะกระทบการดํารงชีวิตของคนและทําใหเกิดธุรกิจรูปแบบ
ใหม รวมท้ังเกิดการเชื่อมตอและการบรรจบกันของเทคโนโลยีกาวหนาอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ ซึ่งประเทศ
ไทยจะตองลงทุนดานทรัพยากรมนุษยและการวิจัยใหสามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมได เงื่อนไขการผลิต
และการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมก็จะเปนเกณฑมาตรฐานท่ีกดดันใหประเทศไทยตองปรับเปลี่ยนไปสู
สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนําเทคโนโลยีสีเขียวมาใชก็จะมีสวนสําคัญ และชวยแกปญหาการลดลงของ
ทรัพยากรตางๆ รวมท้ังน้ํามัน ซึ่งแมราคาจะลดลงแตมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม จึงตองผลักดันใหมุงสูการ
ผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบตางๆ รวมท้ังพืชพลังงานท่ีอาจจะสงผลกระทบตอความม่ันคงทางอาหารของ
โลก

นอกจากนั้น ยังมีขอจํากัดและความเสี่ยงสําคัญจากการเขาสูสังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกรอน ท้ังนี้โครงสรางประชากรโลกท่ีเขาสูสังคมสูงวัย แมจะสงผล
ใหเกิดโอกาสทางธุรกิจใหมๆ แตมีความเสี่ยงใหเกิดการแยงชิงแรงงานและเงินทุน รวมท้ังมีแรงกดดันตอการใช
จายงบประมาณดานสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนในหลายๆ ประเทศกลายเปนความเสี่ยงดานการคลังท่ี
สําคัญ สําหรับภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศท่ีผันผวนกอใหเกิดภัยธรรมชาติท่ีทวีความ
รุนแรงมากข้ึนนั้น กดดันใหตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินธุรกิจ การดํารงชีวิต การผลิตและการ
บริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากข้ึน ในขณะท่ีความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาใหมี
ความท่ัวถึงมากข้ึน ประกอบกับจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนจะสงผลใหความเปนเมืองเติบโตอยางตอเนื่อง
ตามมาดวยการมีขอกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑท่ีเก่ียวเนื่องกับลักษณะการใชพ้ืนท่ี และความเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม ภายใตเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกลาว การยึดถือหลักการบริหารจัดการท่ีดีท้ังในภาครัฐและภาค
ธุรกิจเอกชน การใชระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติใหเปนไปตามสิทธิมนุษยชนจะเขมขนมากข้ึน

สําหรับสถานการณและสภาพแวดลอมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแตอดีตถึง
ปจจุบันทําใหประเทศไทยมีระดับการพัฒนาท่ีสูงข้ึนตามลําดับ โดยถูกจัดอยูในกลุมประเทศระดับรายไดปาน
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กลางมาตั้งแตป ๒๕๓๑ และไดขยับสูงข้ึนมาอยูในกลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางตั้งแตป
๒๕๕๓ และลาสุดในป ๒๕๕๗ รายไดประชาชาติตอหัวเพ่ิมข้ึนเปน ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร สรอ. ตอปฐานการผลิต
และบริการหลากหลายข้ึน ฐานการสงออกสินคาอุตสาหกรรมใหญข้ึนมาก หลายสาขาการผลิตและบริการ
สามารถแขงขันและมีสวนแบงในตลาดโลกสูงข้ึนและสรางรายไดเงินตราตางประเทศในระดับสูง อาทิ กลุมยาน
ยนต อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมอาหาร สินคาเกษตร การทองเท่ียว และบริการดาน
สุขภาพ ฐานเศรษฐกิจท่ีใหญข้ึนสงผลใหการจางงานเพ่ิมข้ึนเปน ๓๘.๑ ลานคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖
ลานคน อัตราการวางงานเฉลี่ยไมถึงรอยละ ๑ ปญหาความยากจนจึงลดลงตามลําดับจากรอยละ ๒๐.๐ ในป
๒๕๕๐ เปนรอยละ ๑๐.๙ ในป ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีข้ึนในทุกระดับ โอกาสการไดรับการศึกษา บริการ
สาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ และการคุมครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเขาถึง
ทรัพยากรตางๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีข้ึนตามลําดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเปน
สากลมากข้ึน ความรวมมือระหวางประเทศไทยกับนานาชาติท้ังในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเปนกลไกและ
ชองทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความกาวหนาไปมาก รวมท้ัง
กรอบความรวมมือท่ีชวยทําใหประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานตางๆ ไปสูระดับสากลก็มีความคืบหนา
มากข้ึน

นอกจากนั้น ประสบการณในชวงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ไดสงผล
ใหภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสรางภูมิคุมกัน ใหดีข้ึนตามแนวคิดการบริหาร
จัดการท่ีดีอันไดแก การดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบไดอยางเปนระบบดี
ข้ึน มีการกํากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังท่ีกําหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเปนแนวปฏิบัติท่ีดีข้ึน
และฐานะการคลังมีความม่ันคงมากข้ึน และฐานะเงินสารองระหวางประเทศอยูในระดับสูง มีการปรับปรุงใน
เรื่องกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ ใหมีการดําเนินการอยางเปนระบบมากข้ึน มีการสรางความเปนธรรมใหกับ
กลุมตางๆ สามารถคุมครองผูบริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบไดดีข้ึน ชวยสรางบรรยากาศ
ของการแขงขันในตลาด และสนับสนุนใหการดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคลองตัวมากข้ึน

แตประเทศไทยก็ยังมีจุดออนในเชิงโครงสรางหลายดานท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
จุดออนสําคัญของประเทศไทยไดแก โครงสรางประชากรสูงอายุมากข้ึนตามลําดับ แตคุณภาพคนโดยเฉลี่ยยัง
ต่ําและการออมไมเพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานท้ังในกลุมทักษะฝมือสูงและกลุมทักษะฝมือระดับลาง
ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ํา ท้ังระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ํา ตองอาศัยการเพ่ิมปริมาณเปน
แรงขับเคลื่อนหลัก ขณะท่ีโครงสรางเศรษฐกิจมีสัดสวนภาคการคาระหวางประเทศตอขนาดของเศรษฐกิจสูง
กวาเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความออนไหวและผันผวนตามปจจัยภายนอกเปนสําคัญ ฐานการผลิต
เกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ํา โดยท่ีการใชองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลคา
ยังมีนอย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไมเพียงพอ การวิจัยท่ีดาเนินการไปแลวไมถูกนามาใชใหเกิด
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจและสังคมไดอยางคุมคา การพัฒนานวัตกรรมมีนอย สําหรับการดําเนินงานและการ
บริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การดําเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาด
ความตอเนื่องประสิทธิภาพต่ํา ขาดความโปรงใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะท่ีปญหาคอรรัปชั่นมีเปนวง
กวาง การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสรวมท้ังการบริหารจัดการนายังไมเปนระบบโครงขายท่ี
สมบูรณและลาชา การบังคับใชกฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบตางๆ ลาสมัยไมทันกับการ
เปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม ไมเคารพสิทธิผูอ่ืนและไมยึดผลประโยชนสวนรวมเปน
สําคัญขณะท่ีความเหลื่อมล้ําและความแตกแยกในสังคมไทยยังเปนปญหาท่ีทาทายมาก รวมท้ังปญหาในดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเผชิญกับภาวะขยะลนเมืองและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงในทุกดาน
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ท้ังนี้ ปจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศท่ีจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศไทยท่ีสําคัญ
ไดแก การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ ในระยะเวลา ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะมี
นัยยะท่ีสําคัญยิ่งตอการพัฒนาประเทศ กําลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผูสูงอายุจะเพ่ิมข้ึนอยาง
รวดเร็วยอมสงผลตอศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใชจายการลงทุนและการออม ตลอดจน
คาใชจายดานสุขภาพ ความม่ันคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับขอ
จากัดดานทรัพยากร ท้ังดานแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีนัยยะตอตนทุนการผลิตและสภาพแวดลอม
ความเปนอยูของประชาชนนอกจากนั้นปญหาความเหลื่อมล้ําในมิติตางๆ ก็มีนัยยะตอการสรางความสามัคคี
สมานฉันทในสังคม ขอจํากัดตอการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย ความจําเปนในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการ
ทางสังคมและโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายท่ีทาใหเกิด
ความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา และท่ีสําคัญเงื่อนไขจําเปนท่ีตองปรับตัวคือ การแกปญหาความออนแอ
ของการบริหารราชการแผนดิน ท่ีทําใหจําเปนตองเรงปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือใหเกิดการบริหาร
ราชการท่ีดี

โครงสรางท่ีเปนจุดออนและการบริหารจัดการท่ีขาดประสิทธิภาพและความโปรงใสดังกลาว
จะสงผลใหประเทศไทยยิ่งตองเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากข้ึนภายใตสถานการณท่ีกระแสโลกาภิวัตน
เขมขนข้ึน เปนโลกไรพรมแดนอยางแทจริง โดยท่ีการเคลื่อนยายของผูคน สินคาและบริการ เงินทุน องค
ความรูเทคโนโลยี ขอมูลและขาวสารตางๆ เปนไปอยางเสรี สงผลใหการแขงขันในตลาดโลกรุนแรงข้ึนโดยท่ี
ประเทศตางๆ เรงผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแขงขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยง
และขอจากัดท่ีเกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงตอการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผูคนก็เพ่ิมข้ึน
กฎเกณฑและกฎระเบยีบของสังคมโลกจึงมีความเขมงวดมากข้ึนท้ังในเรื่องการปลดปลอยมลพิษ สิทธิมนุษยชน
และกฎระเบียบทางการเงิน เปนตนเงื่อนไขตางๆ ดังกลาวจะเปนแรงกดดันใหประเทศไทยตองปรับตัวและมี
การบริหารความเสี่ยงอยางชาญฉลาดมากข้ึน โดยท่ีการปรับตัวจะตองหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงใน
เชิงโครงสรางเพ่ือแกจุดออนและควบคูไปกับการสรางกลไกเชิงรุกใหจุดแข็งของประเทศเปนประโยชนสูงสุดแก
ประชาชนสวนใหญของประเทศ ซึ่งหากไมสามารถแกปญหาและปฏิรูปใหสัมฤทธิ์ผลไดในระยะ ๔ - ๕ ปตอ
จากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแขงขัน รายไดเฉลี่ยของประชาชนจะไมสามารถยกระดับ
ใหดีข้ึนได คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ํา และปญหาความเหลื่อมล้ําจะรุนแรงข้ึน รวมท้ังทรัพยากรจะรอยหรอ
เสื่อมโทรมลงไปอีก และในท่ีสุดการพัฒนาประเทศจะไมสามารถยั่งยืนไปไดในระยะยาว

ท้ังนี้ เงื่อนไขในปจจุบันและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะสงผลตออนาคต
การพัฒนาประเทศไทยอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งลักษณะในเชิงโครงสรางท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม
ภายในประเทศท้ังท่ีเปนจุดแข็งและเปนจุดออนท่ีจะตองเผชิญและผสมผสานกับปจจัยภายนอกและกอใหเกิด
ท้ังโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การท่ีประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลก
และรับมือกับภัยคุกคามเหลานี้ไดนั้น จําเปนจะตองมีการวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยาง
รอบดานขณะเดียวกันตองวิเคราะหศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพรอมของประเทศตอการ
เปลี่ยนแปลงเหลานั้น โดยท่ีประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญเพ่ือใหโครงสราง
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับ
ความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสราง
ประโยชนสุขใหกับคนในชาติได ไมวาจะเปนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน
และการเรียนรู ซึ่งจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการดาเนินการรวมกันอยางเปน
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เอกภาพมีการจัดลําดับความสําคัญและแบงหนาท่ีรับผิดชอบอยางชัดเจนของผูท่ีเก่ียวของกับประเด็นปญหา
นั้นๆ ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะตองกําหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือกําหนด
วิสัยทัศนและเปาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคสวนตางๆ เพ่ือใหขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไว

ดังนั้น จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรท่ีเหมาะสมเพ่ือแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็งใหเอ้ือ
ตอการพัฒนาประเทศ เพ่ือใหบรรลุซึ่งเปาหมายการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติในการท่ีจะให
ประเทศไทยมีความม่ันคงในทุกดาน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและม่ังค่ัง และประเทศสามารถพัฒนาไปได
อยางยั่งยืน ท้ังนี้การวิเคราะหใหไดขอสรุปเก่ียวกับจุดแข็ง จุดออน โอกาสและขอจากัดรวมท้ังความเสี่ยงของ
ประเทศ จะนําไปสูการกําหนดตําแหนงเชิงยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศท่ีชัดเจนและไดรับการยอมรับ
รวมกันในสังคมไทยท่ีจะสงผลใหเกิดการผนึกกําลังและระดมทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน
การพัฒนาไปในทิศทางท่ีสอดคลองกัน การดําเนินการมีบูรณาการและเปนเอกภาพภายใตการมองภาพอนาคต
ของประเทศท่ีเปนภาพเดียวกัน

อยางไรก็ตามในชวงท่ีผานมา ประเทศไทยมิไดมีการกําหนดวิสัยทัศนประเทศ เปาหมายและ
ยุทธศาสตรของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารจึงใหความสําคัญกับนโยบาย
พรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเม่ือมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาใหการดําเนินนโยบายขาดความตอเนื่อง
ถือเปนการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเปนการปฏิรูประบบการบริหาร
ราชการแผนดินของประเทศไทยใหมีเปาหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเปนการกําหนดใหฝายบริหารมี
ความรับผิดชอบท่ีจะตองขับเคลื่อนประเทศไปสูเปาหมายท่ีเปนท่ียอมรับรวมกันและเปนเอกภาพ ประเทศไทย
จําเปนจะตองมี “ยุทธศาสตรชาติ” ซึ่งภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปน
ระบบขนานใหญ เพ่ือใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลก
ยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติได จะตองมีการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายของ
ประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศใหสอดคลองกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความทาทายตางๆ
ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ

การกําหนดใหมี “ยุทธศาสตรชาติ” เพ่ือเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศในระยะยาว
พรอมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผนดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรให
สามารถนําไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังจะชวยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสวนและนําพา
ประเทศไทยใหหลุดพนหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน ท้ังปญหาทางเศรษฐกิจ
ปญหาความเหลื่อมล้ํา ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น และปญหาความขัดแยงในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัย
คุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผานประเทศไทยไปพรอมๆ
กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนใหมของโลกไดซึ่งจะทําใหประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสําคัญในเวทีโลก
สามารถดํารงรักษาความเปนชาติท่ีมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมี
ความอยูดีมีสุขอยางถวนหนากันสาระสําคัญของยุทธศาสตรชาติซึ่งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติกาลัง
ดําเนินการยกรางอยูในขณะนี้นั้นจะประกอบดวยวิสัยทัศนและเปาหมายของชาติท่ีคนไทยทุกคนตองการบรรลุ
รวมกันรวมท้ังนโยบายแหงชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเปนแนวทาง ทิศทางและวิธีการท่ีทุกองคกรและคนไทย
ทุกคนตองมุงดําเนินการไปพรอมกันอยางประสานสอดคลอง เพ่ือใหบรรลุซึ่งสิ่งท่ีคนไทยทุกคนตองการ คือ
ประเทศไทยม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกําลังอํานาจแหงชาติ อันไดแก การเมืองภายในประเทศ
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การเมืองตางประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการพลังงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๒.๒ วิสัยทัศน
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน”
ท้ังนี้วิสัยทัศนดังกลาวจะตองสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแกการมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพ
แหงเขตอํานาจรัฐ การดํารงอยูอยางม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางม่ันคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความม่ันคงทางสังคม
ทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติความเปนธรรม
และความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความม่ันคงทางพลังงาน
และอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวาง
ประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกัน ดานความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมเปนภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจท่ีดอยกวา

๒.๓ ยุทธศาสตรชาติ
ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตท่ีพึงประสงคนั้น จําเปน

จะตองมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุก
ภาคสวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว เพ่ือ
ถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความ
เขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมท้ังประชาชน เอกชน
ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ”หรือคติพจนประจาชาติ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน มี
รายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความม่ันคงเสมอภาคและเปน
ธรรม ซึ่งยุทธศาสตรชาติท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะประกอบดวย ๖
ยุทธศาสตร ไดแก (๑) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง (๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
(๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและ
เทาเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ
(๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสําคัญ
ของแตละยุทธศาสตร สรุปได ดังนี้

๒.๓.๑ ยุทธศาสตรดานความม่ันคง มีเปาหมายท้ังในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศ
และชวยลดและปองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมท้ังสรางความเชื่อม่ันในกลุมประเทศอาเซียนและ
ประชาคมโลกท่ีมีตอประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ

(๑) การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัด
คอรรัปชั่น สรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม
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(๓) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม

(๕) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกาลังปองกันประเทศ การรักษาความ
สงบเรียบรอยภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ
รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมาก
ข้ึน

๒.๓.๒ ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพ่ือใหประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว ซึ่งจาเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสราง
ความม่ันคงและปลอดภัยดานอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการ รวมท้ัง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ท้ังนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน อัน
ไดแกโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และ
การบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแกการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและ
สรางความเชื่อม่ัน การสงเสริมการคาและการลงทุนท่ีอยูบนการแขงขันท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม
ตลอดจนการพัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคาเพ่ือใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนการ
ยกระดับไปสูสวนบนของหวงโซมูลคามากข้ึน

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาท่ีเขมขนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิต
และบริการ โดยมุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาค
บริการท่ีหลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป รวมท้ังเปนแหลงอาหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก

- ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตรยั่งยืนท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมและรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรท่ีมี
ศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปจจุบันท่ีมีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใชดิจิทัลและการคา
มาเพ่ิมมูลคาและยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงข้ึน

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเปน
เลิศและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการยกระดับบริการท่ีเปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเท่ียว และพัฒนาให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ
เปนตน
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(๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร

(๔) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
และพัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการ
สิ่งแวดลอมเมือง และโครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคลองกับศักยภาพ

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับ
นานาประเทศ สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความม่ันคงดานตางๆ เพ่ิมบทบาทของไทยใน
องคกรระหวางประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ

๒.๓.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให
เปนรากฐานท่ีแข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิด
วิเคราะหอยางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มีครอบครัว
ท่ีม่ันคง กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และท่ัวถึง
(๓) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมท่ีพึงประสงค
(๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี
(๕) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบัน

ครอบครัวในการบมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง
๒.๓.๔ ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เพ่ือเรง

กระจายโอกาสการพัฒนาและสรางความม่ันคงใหท่ัวถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสูสังคมท่ีเสมอภาคและเปนธรรม
กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ

(๑) การสรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็ง

ของชุมชน
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา

๒.๓.๕ ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพ่ือ
เรงอนุรักษฟนฟูและสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงดานน้ํา รวมท้ังมี
ความสามารถในการปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ
และพัฒนามุงสูการเปนสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง ๒๕ ลุมน้ํา เนนการปรับ

ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ
(๓) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
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(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ
(๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม

๒.๓.๖ ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให
หนวยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสูทองถ่ินอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ

(๑) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดท่ี
เหมาะสม

(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล
(๖) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ

๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
ยุทธศาสตรชาติจะเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือใหสวนราชการและ

หนวยงานตางๆ ใชเปนแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตางๆ อาทิ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนเฉพาะดานตางๆ เชน ดานความม่ันคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนท่ี ใหมีความสอดคลองกันตามหวงเวลานอกจากนี้
ยุทธศาสตรชาติจะใชเปนกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาอยางมีเอกภาพใหบรรลุเปาหมาย โดยจะตองอาศัยการประสานความรวมมือจากหลายภาคสวน ภายใต
ระบบประชารัฐ คือ ความรวมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ท้ังนี้ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยจะไดมีการกําหนดเก่ียวกับบทบาทของยุทธศาสตรชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร
ชาติไปสูการปฏิบัติ เพ่ือท่ีสวนราชการและหนวยงานตางๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาไดอยางตอเนื่อง
และบูรณาการ

๒.๕ ปจจัยความสําเร็จของยุทธศาสตรชาติ
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิสัยทัศนระยะยาวท่ีชัดเจน มีการกําหนด

เปาหมายและภาพในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเปนท่ีเขาใจ รับรู และยอมรับเปนเจาของรวมกันสามารถ
ถายทอดเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ สูเปาหมายเฉพาะดานตางๆ ตามระยะเวลาเปนชวงๆ ของหนวยงาน
ปฏิบัติได และมีการกําหนดตัวชี้วัดท่ีสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติและแผนในระดับตางๆ เพ่ือใหสวนราชการนายุทธศาสตรชาติไปปฏิบัติ รวมท้ังกรอบกฎหมาย
ดานการจัดสรรงบประมาณ ใหสามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดําเนินการตามยุทธศาสตร
ชาติอยางมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายท่ีจะกําหนดใหการดาเนินการตามยุทธศาสตรชาติมีความตอเนื่อง
รวมท้ังมีระบบการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบในทุกระดับ

๒.๕.๓ กลไกสูการปฏิบัติ มีกลไกท่ีสอดรับ/สอดคลองตั้งแตระดับการจัดทํายุทธศาสตร การ
นําไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมท้ังมีกลไกในการกํากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
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ยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและหนวยงานปฏิบัติจะตองมีความเขาใจ สามารถกําหนด
แผนงานโครงการใหสอดคลองกับเปาหมายท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒
การจัดทําแผนพัฒนาสี่ปของเทศบาลมีความสัมพันธและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  แตท้ังนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ไดสิ้นสุด
ลงและการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒ อยูระหวางการเสนอรางแผนซึ่งได
กําหนดยุทธศาสตรเอาไวแลว

ดังนั้น  เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลตําบลแวงใหญ
มีความสอดคลองกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ เทศบาลจึงไดจัดทําแผนท่ี
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ซึ่งมีท้ังหมด ๑๐ ยุทธศาสตร ดังนี้

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
ยุทธศาสตรท่ี ๒ การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
ยุทธศาสตรท่ี ๓ การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรท่ี ๔ การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรท่ี ๕ การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ัง

และยั่งยืน
ยุทธศาสตรท่ี ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตรท่ี ๗ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส
ยุทธศาสตรท่ี ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรท่ี ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรท่ี ๑๐ ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา

๑. กรอบแนวคิดและหลักการ
ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ประเทศไทย

จะยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความเสี่ยงท้ังจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคม
ผูสูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบันท่ียังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการ
พัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงจําเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีสําคัญ ดังนี้

(๑) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๒) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม
(๓) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ
(๔) การพัฒนาสูความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข
๒. สถานะของประเทศ

๒.๑ ดานเศรษฐกิจ
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๒.๑.๑  ๓ ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ เริ่มแสดงใหเห็นถึงขอจากัดในการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ แมวาเศรษฐกิจของไทยในระยะท่ีผานมา (ยกเวนชวงวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ ป
๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัวไดดีเฉลี่ยประมาณรอยละ ๕ ตอป จนทาใหรายไดประชาชาติตอหัว (GNP Per
Capita) ในป ๒๕๕๗ มาอยูท่ีประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร สรอ. ตอคนตอป ซึ่ง
ทาใหประเทศไทยไดขยับฐานะข้ึนมาเปนประเทศรายไดปานกลางข้ันสูง (Upper Middle Income Country)
แตในระยะ ๘ ปท่ีผานมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงรอย
ละ ๓.๒ ชะลอจากรอยละ ๕.๗ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ ซึ่งต่ํากวาศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ํา
กวาระดับท่ีจะทําใหประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายไดปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุท่ี
สําคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจาก สัดสวนการลงทุน
รวมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากรอยละ ๔๑.๓ ในชวงป
๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เปนรอยละ ๒๕.๕ ในชวงป ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ใน
ภูมิภาค จะพบวาอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในชวงป ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยูท่ีประมาณ
รอยละ ๔.๙ ต่ํากวาสิงคโปรและมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาท่ีสูงกวาไทย

๒.1.๒ การปรับโครงสรางการผลิตสูประเทศรายไดปานกลางข้ันสูง แต
ความสามารถในการแขงขันเริ่มลดลง โครงสรางการผลิตของไทยไดเปลี่ยนผานจากภาคเกษตรไปสู
ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากข้ึน (สัดสวนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในป ๒๕๕๓ ท่ีระดับ
รอยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เปนรอยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในป ๒๕๕๗ ตามลาดับ) โดย
ภาคอุตสาหกรรมไดมีการสั่งสมองคความรูและเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง ทาใหมีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมข้ัน
ปฐมภายใตการบริหารจัดการของเงินทุนตางชาติมาเปนอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และ
อุตสาหกรรมท่ีมีเทคโนโลยีสูงข้ึนภายใตเครือขายของบริษัทแมในตางชาติและของนักลงทุนไทยท่ีมีสัดสวน
สูงข้ึน จนประเทศไทยกลายเปนประเทศรายไดปานกลางข้ันสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนยายแรงงานจาก
ภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการท่ีมีประสิทธิภาพการผลิตสูงกวา ทําใหผลิตภาพแรงงานในระยะท่ี
ผานมายังเพ่ิมในระดับท่ีนาพอใจแตการชะลอตัวของกําลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของกําลัง
แรงงานเปนไปอยางลาชา ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity
: TFP) ท่ีลดลงทาใหความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะทอนมาท่ีปริมาณการ
สงออกรวมขยายตัวชาลงจากรอยละ ๙.๗ ตอปในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เปนเฉลี่ย
รอยละ ๑.๑ ในชวง ๓ ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗)

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยูในระดับต่ําทําให
ขาดพลังในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหหลุดพนจากการเปนประเทศรายไดปานกลาง ซึ่ง
ตองอาศัยการผลิตท่ีมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตท่ีเปนของตนเองมากข้ึน แมวาการขยายตัวของผลิต
ภาพการผลิตรวมในชวงกอนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ จะอยูในระดับท่ีนาพอใจก็ตาม แตมีแนวโนมลดลงใน
ระยะ ๘ ป ท่ีผานมา และยังมีความลาชาเม่ือเทียบกับประเทศท่ีเริ่มพัฒนาประเทศในชวงเวลาเดียวกันและ
สามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเขาสูการเปนประเทศรายไดสูงในชวงกอนหนา ท้ังนี้การขยายตัวของ
ผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากรอยละ ๓.๓๒ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ เปนรอยละ ๒.๐๕ ในชวงครึ่ง
แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ทาใหประเทศไทยจาเปนตองใหความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพ
การผลิตของปจจัยแรงงาน
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๒.๑.๔ การลดลงของความแข็งแกรงดานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเปน
อุปสรรคตอการแกไขปญหาเชิงโครงสราง การรองรับเง่ือนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนิน
นโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต แมวาเศรษฐกิจไทยจะประสบปญหาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในป ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แตการใหความสําคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและ
การคลังทาใหเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยูในเกณฑท่ีแข็งแกรง โดยเฉพาะเม่ือเทียบกับประเทศท่ีมีระดับ
การพัฒนาในระดับใกลเคียงกันอยางไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเปนจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและ
เอ้ืออํานวยตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอยางตอเนื่องเริ่มมีสัญญาณท่ีจะเปนขอจากัดตอการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในระยะยาวมากข้ึน โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมข้ึนจากเฉลี่ยรอยละ ๓๗.๙ ในชวงแผนพัฒนาฯ
ฉบับท่ี ๑๐ เปนรอยละ ๔๒.๒ ในชวง ๓ ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ชี้ใหเห็นวาแมจะอยูภายใตกรอบ
วินัยทางการคลังแตมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนจากผลของการดําเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะท่ีผาน
มาและจะเปนขอจากัดตอการใชมาตรการทางการคลังในการกระตุนเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะตอไป

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแขงขันโดยรวมยังปรับตัวดีข้ึนไมมากนัก
เนื่องจากตางประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกวาไทย และประเทศไทยอยูในสถานการณการแขงขันท่ีอยูตรง
กลางระหวางประเทศท่ีมีความไดเปรียบดานตนทุนแรงงานและการผลิต และประเทศท่ีมีความกาวหนาและ
ความสามารถในการแขงขันทางนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World
Economic Forum) ไดจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยเปนอันดับท่ี ๓๑ จาก ๑๔๔
ประเทศ และในป พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for Management Development) ไดจัด
อันดับไวท่ี ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นนํา ในขณะท่ีผลการวิจัยประเทศท่ีมีความสะดวกในการเขาไปประกอบ
ธุรกิจประจาป ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕ ซึ่งดําเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทย
ไดรบัการจัดใหอยูในอันดับท่ี ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก

๒.๑.๖ สถานการณการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของ
ประเทศไดรับการยกระดับดีข้ึนจากการผนึกกําลังของหนวยงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม และเชื่อมโยงใหเกิดความม่ันใจของภาคธุรกิจเอกชน แตยังคงอยูในระดับต่ําเม่ือเปรียบเทียบกับกลุม
ประเทศท่ีมีรายไดสูง โดยในป ๒๕๕๗ อันดับความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรอยูท่ี ๔๗ และ
ดานเทคโนโลยีท่ี ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศท่ีจัดอันดับโดย IMD ลดลงเม่ือเทียบกับอันดับท่ี ๓๗ และ ๔๓
ตามลําดับในป ๒๕๕๑ และตลอดชวงระยะเวลา ๑๔ ปท่ีผานมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) คาเฉลี่ยการลงทุนดานการ
วิจัยและพัฒนาตอ GDP ยังคงอยูในระดับรอยละ ๐.๑๗ ตอ GDP โดยในป ๒๕๕๖ (ขอมูลลาสุด) ประเทศไทย
มีการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ ๐.๔๘ ตอ GDP โดยเปนการลงทุนวิจัยและพัฒนาจาก
ภาครัฐประมาณรอยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณรอยละ ๔๗ ขณะท่ีประเทศท่ีพัฒนาแลว เชน เกาหลี
ใต ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีคาใชจายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยูท่ีรอยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ
๒.๒๗ ตอ GDP ในป ๒๕๕๕ ตามลําดับ

ขณะเดียวกันบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจานวนไมเพียงพอตอ
การสงเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับกาวหนา โดยในป ๒๕๕๖ บุคลากร
ดานการวิจัยและพัฒนามีจานวน ๑๑ คนตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแลว
สวนใหญจะอยูท่ีระดับ ๒๐-๓๐ คนตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน

๒.๑.๗ สถานการณดานโครงสรางพื้นฐานยังคงมีปญหาในหลายๆ ดาน
ประกอบดวยรูปแบบการขนสงยังไมสามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเปนทางนาและทางรางไดตามเปาหมาย
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และยังขาดการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การใหบริการนา
ประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหลงนาดิบไมเพียงพอ การใหบริการ ICT
ยังไมท่ัวถึงกระจุกตัวอยูในเมือง และมีราคาคอนขางสูง ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศมีแนวโนม
ลดลงเล็กนอยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงดานความม่ันคงท้ังในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การ
สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมดานพลังงานและ ICT อยูในระดับต่ําและมี
ขอจํากัด ยังไมสามารถ
พัฒนาตอยอดในเชิงพาณิชยไดอยางเปนรูปธรรมนอกจากนี้ ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมท้ัง
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการดานโครงสรางพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญา การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส การรักษาความปลอดภัย และขอจํากัดตอการทําธุรกิจใหม
และการประกอบกิจการในตางประเทศ ตลอดจนบุคลากรดานโลจิสติกสยังขาดความรูและทักษะเฉพาะดานท่ี
ตรงตอความตองการของอุตสาหกรรม เชน ความรูดานภาษา ความรูดานเทคโนโลยี และความรูในการดําเนิน
ธุรกิจตางประเทศ เปนตน

๒.๒ ดานสังคม
๒.๒.๑ โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงเขาสูการเปนสังคมสูงวัย แตยังคงมีปญหาท้ังใน

เชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกชวงวัย เนื่องจากปจจัยหลักๆ ไดแก
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอยางรวดเร็ว มีพัฒนาการไมสมวัย

และการตั้งครรภในกลุมวัยรุนท่ีมีแนวโนมเพิ่มข้ึน อัตราการเจริญพันธุรวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในชวงป
๒๕๐๗-๒๕๐๘ เปน ๑.๖๒ คน ในชวงป ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดวาในป ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน

(๒) กาลังแรงงานมีแนวโนมลดลง และแรงงานกวารอยละ ๓๐ เปนประชากร
กลุมเจเนอเรช่ัน Y (Gen Y)* ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มข้ึนชา ซ่ึงจะเปนขอจากัดตอการพัฒนาใน
ระยะตอไป กําลังแรงงานของไทยมีจานวน ๓๘.๙ ลานคนในชวงป ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงรอยละ ๐.๑
ในป ๒๕๕๖ และรอยละ ๐.๒ ในป ๒๕๕๗ ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอยละ ๒.๒ ตอปในชวง ๑๐ ป
ท่ีผานมา (ป ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แตยังต่ํากวาประเทศเพ่ือนบาน เชน มาเลเซีย ๑ เทาตัว และสิงคโปร ๕ เทาตัว
และกําลังแรงงานกวารอยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมตนและต่ํากวา นอกจากนี้ กําลังแรงงานกลุมเจเนอ
เรชั่นวาย ซึ่งมีจํานวนรอยละ ๒๗ ของประชากรในป ๒๕๕๓ มีลักษณะความเปนปจเจกสูง ไมใหความสําคัญ
กับการมีครอบครัว สงผลตอรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุรวมของประเทศในอนาคต

(๓) กลุมผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึน สะทอนถึงภาระ
คาใชจายดานสุขภาพท่ีเพิ่มมากข้ึน ขณะท่ีผูสูงอายุจานวนมากยังมีรายไดไมเพียงพอในการยังชีพ ผูสูงอายุ
มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนจาก ๑๐.๓ ลานคน (รอยละ ๑๖.๒) ในป ๒๕๕๘ เปน ๒๐.๕ ลานคน (รอยละ ๓๒.๑) ในป
๒๕๘๓ การเพ่ิมข้ึนของผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะสงผลตอภาระคาใชจายในการดูแลท่ีเพ่ิมสูงข้ึน แม
ผูสูงอายุมีสวนรวมในกําลังแรงงานเพ่ิมข้ึน แตมีรายไดไมเพียงพอกับ
คาใชจาย เนื่องจากมีการออมนอย และแหลงรายไดหลักรอยละ ๗๘.๕ ของรายไดท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุน
ของบุตร

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากข้ึน อัตราการเจริญพันธุท่ีลดลงสงผลใหขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในป
๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในป ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุน และครัวเรือนแหวงกลางมีการขยายตัว
มากท่ีสุดในชวงป ๒๕๔๓-๒๕๕๖ สงผลใหความสัมพันธทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทําใหครอบครัว
เสี่ยงตอการลมสลาย
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๒.๒.๓ คนไทยยังมีปญหาเชิงคุณภาพท้ังดานสุขภาพ การเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม
โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงข้ึน อายุคาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิดของคนไทย ป ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ป เพศหญิง
๗๘.๒ ป แตเสียชีวิตกอนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไมติดตอและอุบัติเหตุ อยางไรก็ตาม
คนไทยไดรับโอกาสทางการศึกษาสูงข้ึน จานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ป
เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยชวงป ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ป ขณะท่ีคุณภาพการศึกษาอยูในระดับ
ต่ํา สะทอนไดจากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ในป ๒๕๕๖ มีคาเฉลี่ยต่ํา
กวารอยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยสวนใหญมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสํารวจ
ตางๆ พบวาปญหาสําคัญท่ีสุด คือ ความซื่อสัตยสุจริต และการทุจริตคอรรัปชัน โดยเห็นวาตองสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเรงดวน

๒.๒.๔ สถานการณความยากจนมีแนวโนมลดลง แตยังคงมีความเหลื่อมล้ําของการ
กระจายรายได สัดสวนคนจนลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ ๔๒ ในป ๒๕๔๓ เหลือรอยละ ๑๐.๙ ในป ๒๕๕๖
แตความยากจนยังกระจุกตัวหนาแนนในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะท่ีความเหลื่อมลาดานรายได
มีแนวโนมดีข้ึนเล็กนอย คาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ดานรายไดลดลงจาก ๐.๔๘๔ ใน
ป ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในป ๒๕๕๖ อยางไรก็ตามความแตกตางของรายไดระหวางกลุมคนรวยท่ีสุดกับกลุม
คนจนท่ีสุดแตกตางกันถึง ๓๔.๙ เทา ในป ๒๕๕๖ โดยกลุมคนรวยท่ีสุดรอยละ ๑๐ ถือครองรายไดสูงถึงรอยละ
๓๖.๘ ของรายไดท้ังหมด ขณะท่ีกลุมคนจนท่ีสุดรอยละ ๑๐ ถือครองรายไดเพียงรอยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานท่ี
สําคัญจากโครงสรางเศรษฐกิจท่ีไมสมดุล สงผลใหการกระจายประโยชนของการพัฒนาไปยังกลุมคนตางๆ ใน
สังคมไมท่ัวถึง* ประชากรท่ีเกิดชวงป ๒๕๕๕-๒๕๔๖

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ําระหวางกลุมคนยังคงเปนปญหาสําคัญของสังคมไทย อัน
เนื่องมาจาก

(๑) ความเหลื่อมล้ําดานสินทรัพยท้ังดานการเงินและการถือครองท่ีดินยังคง
กระจุกตัวอยูในกลุมคนเพียงสวนนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งการถือครองท่ีดินโดยกลุมผูถือครองท่ีดินรอยละ ๒๐
มีการถือครองท่ีดินมากท่ีสุด มีสัดสวนการถือครองท่ีดินสูงกวากลุมผูถือครองท่ีดินรอยละ ๒๐ ท่ีมีการถือ
ครองท่ีดินนอยท่ีสุด ๓๒๕.๗ เทา เนื่องจากปญหากรรมสิทธิ์ท่ีดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการท่ีดินวางเปลาของภาครัฐ

(๒) เด็กยากจนยังเขาไมถึงการศึกษาข้ันพื้นฐาน ขณะท่ีโอกาสในการเขาถึง
การศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกตางกันตามฐานะของกลุมประชากร ระหวางเขตเมือง-ชนบท
และระหวางภูมิภาค มีปจจัยหลักมาจากปญหาเรื่องคาครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุมประชากร
รอยละ ๑๐ ท่ีมีฐานะความเปนอยูดีท่ีสุด มีโอกาสเขาถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกวากลุมประชากรรอย
ละ ๑๐ ท่ีมีฐานะความเปนอยูดอยท่ีสุดประมาณ ๑๙.๑ เทา นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกวานักศึกษาใน
เขตชนบทประมาณ ๒.๒ เทา

(๓) คุณภาพการใหบริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ํากันระหวางภูมิภาค
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทยและสาธารณสุข อาทิ จากการสํารวจทรัพยากรสาธารณสุขในป
๒๕๕๖ พบวา อัตราสวนแพทยตอประชากรระหวางกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตางกันถึง ๓.๖
เทา

(๔) ความเหลื่อมล้ําการเขาถึงการคุมครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระ
เขาถึงการคุมครองมากข้ึน จากการเขาถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ท่ีเพ่ิมข้ึนจาก ๑.๒๙ ลานคน ในป
๒๕๕๕ เปน ๒.๔๗๑ ลานคน ในป ๒๕๕๗ ทําใหแรงงานในระบบมีสัดสวนเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ ๔๒.๔ ในป
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๒๕๕๗ อยางไรก็ตาม แรงงานในระบบไดรับคาจางเฉลี่ยสูงกวาแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เทา ในป
๒๕๕๖

(๕) ความเหลื่อมล้ําดานกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไมเขาใจ
กฎหมาย เขาไมถึงกระบวนการยุติธรรม และหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการ
ทํางาน นอกจากนี้ ผูมีรายไดนอยมักไมไดรับความเปนธรรม ไมสามารถตอสูคดีจากการท่ีไมสามารถรับภาระ
คาใชจายในกระบวนการยุติธรรมและตองใชระยะเวลายาวนาน

๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากข้ึน จากการท่ีคนไทยกวารอยละ ๙๙.๙ ไดรับ
ความคุมครองทางดานสุขภาพ โดยอยูภายใตระบบประกันสุขภาพถวนหนารอยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคม
รอยละ ๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ/รัฐวิสาหกิจรอยละ ๗.๑ ขณะท่ี กลุม
ผูดอยโอกาสมีหลักประกันทางรายไดม่ันคงข้ึนและมีความครอบคลุมมากข้ึน โดยในป ๒๕๕๘ ผูสูงอายุไดรับ
การสงเคราะหเบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึนเปนแบบข้ันบันไดตามชวงอายุ ๘.๓ ลานคน จากผูสูงอายุท้ังประเทศ ๑๐.๔
ลานคน สวนผูพิการไดรับเบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึนเปน ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผูพิการรอยละ ๘๙.๕ และรัฐใหเงิน
อุดหนุนแกเด็กดอยโอกาสท่ีอยูในครอบครัวยากจนใหไดรับการเลี้ยงดูท่ีมีคุณภาพภายใตโครงการอุดหนุนเพ่ือ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอยางไรก็ตาม สวัสดิการดานท่ีอยูอาศัยยังไมครอบคุลมกลุมผูมีรายไดนอยและผูยากไร
แมวารัฐจัดสวัสดิการดานท่ีอยูอาศัยภายใตโครงการตางๆ แตปจจุบันกลุมผูมีรายไดนอยและรายไดปานกลางยัง
ไมมีกรรมสิทธิ์ในท่ีอยูอาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อยางไรก็ตาม รัฐเริ่มใหความสําคัญกับการพัฒนาท่ีอยู
อาศัยแกผูสูงอายุโดยเฉพาะผูท่ีมีรายไดนอยและผูยากไร

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโนมเปนสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากข้ึน อาทิ การใหคุณคากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็น
แกตัว ไมรูจักเสียสละไมเอ้ือเฟอเผื่อแผ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโนมการเปนสังคมพหุ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะการเขามาของแรงงานตางชาติท่ีกอใหเกิดการนาเอาวัฒนธรรมตนทางผสมผสานกับ
วัฒนธรรมทองถ่ิน

๒.๒.๘ ความเขมแข็งของชุมชนมีแนวโนมท่ีดีข้ึน ชุมชนสามารถแกปญหาและสนองตอบ
ความตองการของชุมชนดวยตนเองไดดีข้ึน โดยมีกระบวนการจัดทาแผนชุมชนท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และ
บูรณาการเปนแผนตําบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แผนพัฒนาอําเภอ และ
แผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือใหไดรับการสนับสนุนท้ังในดานองคความรูและงบประมาณในกิจกรรมท่ีเกิน
ความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุมทํากิจกรรมท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและเชื่อมโยงเปน
เครือขายเพ่ิมข้ึนจาก ๑๔๒,๖๓๒ แหงในป ๒๕๕๕ เปน ๑๕๒,๓๗๗ แหง ในป ๒๕๕๖ สวนใหญเปนกลุมธุรกิจ
ชุมชนและอาชีพ รอยละ ๓๒.๕๑ ขององคกรท้ังหมด และองคกรการเงิน รอยละ ๒๖.๗๗

๒.๒.๙ ความไมยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกตางกันสงผลใหเกิดความขัดแยงในสังคม
ในชวงระยะเวลากวา ๑๐ ปท่ีผานมา ความขัดแยงในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุมตางๆ ท่ีมีความ
รุนแรงมากข้ึน นําไปสูความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน และสงผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนท้ังทางตรง
และทางออม

๒.๓ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติสวนใหญถูกนาไปใชในการพัฒนาจานวนมาก กอใหเกิดความ

เสื่อมโทรมอยางตอเนื่องและเกิดปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน
(๑) พื้นท่ีปาไมลดลง เนื่องจากจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึน ทําใหความตองการ

ใชท่ีดินเพ่ือการผลิตทางการเกษตร การอยูอาศัย และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ิมมากข้ึนตามไปดวย พ้ืนท่ี
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ปาไมจึงถูกบุกรุกทําลายมากข้ึน โดยพ้ืนท่ีปาไมลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ลานไร หรือรอยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนท่ี
ท้ังหมดของประเทศในป ๒๕๐๔ เปน ๑๐๒ ลานไร หรือคิดเปนรอยละ ๓๑.๖ ในป ๒๕๕๖

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทําใหความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม
ทรัพยากรดินและท่ีดินมีปญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใชประโยชนท่ีไมถูกตองตามหลักวิชาการ ดิน
เกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะลางพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปญหาพ้ืนท่ีสูงชันหรือพ้ืนท่ีภูเขา ซึ่งมี
ขอจํากัดในการนําไปใชประโยชน การใชทรัพยากรท่ีดินของประเทศยังไมมีประสิทธิภาพและขาดการบูรณา
การของหนวยงานท่ีเก่ียวของ การบริหารจัดการท่ีดินมีปญหาความไมเปนธรรมและการกระจายสิทธิการถือ
ครองท่ีดิน ความหลากหลายทางชีวภาพกําลังตกอยูภายใตภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสีย
ระบบนิเวศปาไมอยางตอเนื่องเปนเวลานาน

(๓) ปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝงถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช
ประโยชนอ่ืนๆ จํานวนมาก เชน การเพาะเลี้ยงชายฝง โดยเฉพาะการทํานากุง การขยายตัวของเมืองและ
อุตสาหกรรม ทําใหพ้ืนท่ีปาชายเลนลดลงจากป ๒๕๐๔ ท่ีมีพ้ืนท่ีปาชายเลนกวา ๒.๓ ลานไร เหลือเพียง ๑.๕
ลานไร ในป ๒๕๕๒ คิดเปนการลดลงรอยละ ๓๔.๘ ทําใหรัฐเริ่มมีนโยบายปกปองปาชายเลนอยางจริงจัง โดย
ไมอนุญาตการตอสัมปทานบัตรท้ังหมดตั้งแตป ๒๕๓๔ และหามการใชประโยชนอ่ืนๆ อยางไรก็ตาม ในระหวาง
ป ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบวา ปาชายเลนมีสภาพดีข้ึน ในป ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ลาน
ตัน ลดลงจากป ๒๕๔๙ ท่ีมีปริมาณ ๒.๔๒ ลานตัน ในขณะท่ีพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงของประเทศไทย
ยังคงขยายตัวอยางตอเนื่องจากปริมาณความตองการสัตวน้ําท่ีเพ่ิมมากข้ึน

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ แตประสิทธิภาพ
การใชพลังงานดีข้ึน ความตองการใชพลังงานของประเทศเพ่ิมข้ึนตลอด ๓๐ ปท่ีผานมาแตการผลิตพลังงาน
เชิงพาณิชยเพ่ือการบริโภคภายในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ ทาใหตองนําเขาจากตางประเทศเพ่ิมข้ึน
โดยในป ๒๕๕๕ ตองนําเขาเพ่ิมข้ึนรอยละ ๖ อยูท่ีระดับ ๑.๐๘ ลานบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน คิดเปน
รอยละ ๕๔ ของความตองการใชในป ๒๕๕๕ และคิดเปนรอยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ํามันดิบมีการนําเขาสูง
ท่ีสุดคิดเปนรอยละ ๗๖ ของการนําเขาพลังงานท้ังหมด ขณะท่ีการใชพลังงานเชิงพาณิชยข้ันตนในป ๒๕๕๕
เพ่ิมข้ึนรอยละ ๖.๘ อยูท่ีระดับ ๑.๙๘๑ พันบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน ท้ังนี้ ประสิทธิภาพการใชพลังงาน
ของประเทศไทยมีแนวโนมดีข้ึน โดยมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของการใชพลังงานต่ํากวาอัตราขยายตัวของ GDP โดย
ในป ๒๕๕๕ การเพ่ิมข้ึนของ GDP รอยละ ๑ ขณะท่ีมีการใชพลังงานเพ่ิมข้ึนเพียงรอยละ ๐.๖

(๕) ทรัพยากรน้ํายังมีสวนท่ีไมสามารถจัดสรรไดตามความตองการ ประเทศไทย
ประกอบดวย ๒๕ ลุมน้ําหลัก น้ําทําตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ลานลูกบาศกเมตร ขณะท่ีการ
พัฒนาแหลงเก็บกักน้ําในประเทศมีความจุคิดเปนรอยละ ๒๘ ของปริมาณน้ําทําธรรมชาติ มีแองน้ําบาดาล
ท้ังหมด ๒๗ แองน้ําบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้น้ําบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ลานลานลูกบาศกเมตร มี
ศักยภาพท่ีจะพัฒนาข้ึนมาใชได โดยไมกระทบตอปริมาณน้ําบาดาลท่ีมีอยูไดรวมปละ ๖๘,๒๐๐ ลานลูกบาศก
เมตรอยางไรก็ตาม การพัฒนานาบาดาลข้ึนมาใช มีขอจํากัดในเรื่องขงความคุมทุนเนื่องจากมีคาใชจายในการ
สูบน้ํา และการดําเนินการสํารวจสูง ขณะท่ีภาพรวมความตองการใชน้ําในประเทศ ในป ๒๕๕๗ มีจํานวน
ประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ลานลูกบาศกเมตร โดยท่ีศักยภาพของการเขาถึงแหลงน้ําของภาคสวนตางๆ มีจํานวน
๑๐๒,๑๔๐ ลานลูกบาศกเมตร และยังไมสามารถจัดสรรน้ําตามความตองการไดอีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ลาน
ลูกบาศกเมตร

๒.๓.๒ ปญหาสิ่งแวดลอมเพิ่มสูงข้ึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง
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(๑) ปญหาขยะมูลฝอยยังไมไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิภาพ แนวโนมอัตรา
การเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยตอคนตอวันเพ่ิมสูงข้ึนจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในป ๒๕๕๓ เปน ๑.๑๑ กิโลกรัม/
คน/วัน ในป ๒๕๕๗ สถานท่ีกําจัดขยะแบบถูกตองตามหลักวิชาการมีเพียงรอยละ ๑๙ และมีการนํามูลฝอย
กลับไปใชประโยชนเพียงรอยละ ๑๘ ทําใหมีปริมาณขยะสะสมตกคางเพ่ิมสูงข้ึนถึง ๑๙.๙ ลานตัน ในป ๒๕๕๖
ของเสียอันตราย ในป ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ลานตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกสมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนรอยละ ๑๐
ตอป เนื่องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีมีการปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว สงผลใหในอนาคตอาจตองประสบ
ปญหาการกําจัดซากของเสียเหลานี้ หากภาครัฐไมมีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอยางครบ
วงจร ขณะท่ีการจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการไดประมาณรอยละ ๗๐ โดย
ภาคอุตสาหกรรมมีการนาของเสียอันตรายกลับมาใชประโยชนใหมมากข้ึน แตยังพบการลักลอบท้ิงกาก
อุตสาหกรรมในหลายพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง เนื่องจากตนทุนในการกําจัดสูง

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแหง แตมีแนวโนมดีข้ึน ในป ๒๕๕๗
พบสารมลพิษทางอากาศเกินคามาตรฐานในหลายพ้ืนท่ีของประเทศ และท่ีเปนปญหาสําคัญไดแกฝุนละออง
กาซโอโซน และสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) โดยมีพ้ืนท่ีวิกฤติในเขตพ้ืนท่ีมาบตาพุด จังหวัดระยอง ท่ียังคง
ประสบปญหาสารอินทรียระเหยงาย ในขณะท่ีพ้ืนท่ีอ่ืน เชน กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม ขอนแกน พบสาร
เบนซินเกินคามาตรฐาน แตสวนใหญมีปริมาณลดลงจากปท่ีผานมา ซึ่งไดรับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานนา
มันเชื้อเพลิงเม่ือตนป ๒๕๕๗ ท้ังนี้ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร การท่ีปญหาฝุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง
สวนหนึ่งเปนผลการปรับปรุงมาตรฐานนามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เปน EURO ๔ ตั้งแตป ๒๕๕๕ และการ
ปรับปรุงระบบขนสงสาธารณะและทางจักรยาน การเขมงวดกับการตรวจจับรถควันดํา อยางไรก็ตาม ปญหา
มลพิษทางอากาศในพ้ืนท่ีมาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนตจํานวนมากสําหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนท่ี
ภาคเหนือตอนบน พบวาสถานการณดีข้ึนเปนลาดับ โดยความรวมมือและการทํางานระหวางภาครัฐ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) และประชาชนดีข้ึน

(๓) คุณภาพน้ําท่ีอยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลง สถานการณคุณภาพน้ําในชวง ๑๐
ปท่ีผานมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง โดยแหลงน้ําท่ีอยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลงสวน
แหลงน้ําท่ีอยูในเกณฑพอใชและเสื่อมโทรมมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน สาเหตุสําคัญมาจากการชะหนาดินท่ีมีปุยตกคาง
จากการเกษตรและการปศุสัตว และการระบายน้ําเสียจากชุมชน ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน มีจํานวนไม
เพียงพอตอการบําบัดน้ําเสียท่ีเพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปจจุบัน มีปริมาณน้ํา
เสียจากชุมชน ๑๐.๓ ลานลูกบาศกเมตรตอวัน ขณะท่ีระบบบาบัดนาเสียรองรับนาเสียท่ีเกิดข้ึนไดเพียงรอยละ
๓๑

(๔) ประเทศไทยปลอยกาซเรือนกระจกเพิ่มข้ึน แตอัตราการเติบโตลดลงปริมาณ
การปลอยกาซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ตามปริมาณความตองการใช
พลังงานท่ีเพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแหงชาติฉบับท่ี ๒ การจัดทาบัญชี
กาซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุวาประเทศไทยมีการปลอยกาซเรือนกระจก ในป ๒๕๓๓ ปริมาณ
๒๒๙.๐๘ ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา และเพ่ิมเปน ๒๖๕.๙ ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ใน
ป ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนรอยละ ๓.๓ ตอป อยางไรก็ตาม อัตราการ
เติบโตลดลงในชวง ๕ ปท่ีผานมา ท้ังนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดกาซเรือนกระจกตางๆ ท่ีมีการดําเนินงาน
เพ่ิมมากข้ึนในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บกาซเรือนกระจกในภาคปาไมและการใชประโยชนท่ีดินมี
แนวโนมเพ่ิมมากข้ึนรอยละ ๑.๑ จึงสงผลใหภาคดังกลาวเปนภาคท่ีมีความสําคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับ
และชวยลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ
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๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางย่ิงอุทกภัยเกิดข้ึนบอยครั้งและมีความรุนแรง
มากข้ึน สงผลกระทบตอภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ท้ังอุทกภัย ภัยแลง วาตภัย และดิน
ถลม สรางความเสียหายนับเปนมูลคากวาหม่ืนลานบาท อันเปนผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งอุทกภัยมีแนวโนมและความถ่ีมากข้ึน ซึ่งจะสงผลกระทบตอ
ภาคการผลิตและวิถีการดํารงชีวิตของคนไทยเปนประจําทุกปในมิติของจานวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบวาภัย
แลงเปนภัยธรรมชาติท่ีสงผลกระทบตอประชากรเปนจํานวนมากกวาภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะท่ีน้ําทวมเปนภัย
ธรรมชาติท่ีสงผลใหประเทศไทยถูกจัดอยูในลําดับประเทศท่ีมีความเสี่ยงตนๆ ของโลก

๒.๔ ดานการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา
๒.๔.๑ ดานธรรมาภิบาล

(๑) ประเทศไทยจะตองใหความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยางเรงดวนจากการ
ประเมินผานดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย ชี้วา สังคมไทยในภาพรวมมีความอยูเย็นเปนสุข
รวมกันอยูในระดับปานกลางในป ๒๕๕๖ แตองคประกอบดานสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาลอยูในระดับ
ท่ีตองเรงแกไข สถานการณดังกลาว ถือเปนความจาเปนของประเทศไทยท่ีจะตองใหความสําคัญกับเรื่องธรร
มาภิบาลอยางเรงดวน เนื่องจากสถานการณวิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรร
มาภิบาล ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ.
๒๕๕๒ มีอยางนอย ๖ ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปรงใส (๔) หลักความ
มีสวนรวม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุมคา ขณะนี้ ไดมีการสะสมตัวและลุกลามสูทุกภาคสวน
ไดแก ภาคการเมืองท้ังระดับชาติและระดับทองถ่ินท่ีมีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือใหไดรับการ
เลือกตั้ง มีผลประโยชนสวนตนทับซอนกับผลประโยชนรัฐหนวยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานท่ีไมเปนธรร
มาภิบาล มีการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ หาผลประโยชนใหตนเองและพวกพอง ภาคธุรกิจบางสวนมีการ
รวมมือกับนักการเมืองและขาราชการ กระทําการทุจริตเพ่ือใหไดงานจากภาครัฐ ปดงานอยางรวดเร็ว ผูกขาด
ทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบตอผูบริโภค ภาคประชาชนมีแนวโนมยอมรับการทุจริตตางๆ ท่ี
ตนเองไดรับประโยชนมากข้ึน สถาบันทางศาสนาบางสวนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปญหา
การบริหารจัดการทรัพยสินของสวนรวม ขาดความโปรงใส ปลอยใหคนบางกลุมใชศาสนาเปนเครื่องมือ
แสวงหาประโยชน สื่อมวลชนหลายสํานักวางตัวไมเปนกลาง ไมแสดงบทบาทในการตอตานการทุจริตหรือ
ปกปดขอเท็จจริง รับผลประโยชนจากกลุมนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไมสามารถรักษาจริยธรรมหรือ
จรรยาบรรณของวิชาชีพได

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแตป ๒๕๔๔ โดยสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ไดสํารวจการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางตอเนื่อง พบวา บริษัทจดทะเบียนท่ีมีธรรมาภิบาลมี
คะแนนเฉลี่ยอยูท่ี ๗๒% ในป ๒๕๕๗ ถือวาอยูในระดับดีเม่ือเทียบกับป ๒๕๔๕ ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี ๕๒%
และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเม่ือเทียบกับป ๒๕๕๔ ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี ๗๗% แสดงใหเห็นวา บริษัทจดทะเบียน
ไทย ใหความสําคัญในการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอยางยั่งยืนและสรางความ
เชื่อม่ันแกผูลงทุนท้ังในประเทศและตางประเทศสูการยอมรับในระดับสากล

๒.๔.๒ ดานการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดจัดระเบียบการบริหารราชการแผนดินแบงออกเปน ๓ สวนไดแก
บริหารราชการสวนกลาง บริหารราชการสวนภูมิภาค และบริหารราชการสวนทองถ่ินท่ีใชหลักการกระจาย
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อํานาจท่ีสวนกลางไดมอบอํานาจระดับหนึ่งใหประชาชนในทองถ่ินไปดําเนินการปกครองตนเองอยางอิสระโดย
ท่ีไมขัดตอกฎหมายของประเทศ ท้ังสามสวนนี้อยูในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหนาท่ี
รับผิดชอบบริหารราชการแผนดิน รวมไปถึงการกําหนดนโยบายเพ่ือใหขาราชการนําไปปฏิบัติ ท้ังนี้การปฏิรูป
ระบบราชการท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนในโครงสรางของหนวยราชการเกิดข้ึนจากพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกําหนดสวนราชการไวเปน ๒๐ กระทรวง และสวนราชการ
ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

(๒) การกระจายอํานาจเกิดผลสําเร็จหลายดานแตยังมีปญหาท่ีตองแกไขการ
กระจายอํานาจใหแก อปท. ในระยะท่ีผานมาไดดําเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแผนปฏิบัติ
การกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินฉบับท่ี ๑ และฉบับท่ี ๒ นอกจากนั้น มี
การใชงบประมาณเปนตัวกระตุนใหเกิดการถายโอนภารกิจ หนาท่ีและเพ่ิมรายไดในการดําเนินงานของ อปท.
โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดสวนของรายไดของทองถ่ินตอรายไดรัฐบาลคิดเปนรอยละ ๑๓.๓๑
เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ ๒๕.๑๗ ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ และรอยละ ๒๘.๒๑ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการ
ถายโอนภารกิจไปแลวตามแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. ฉบับท่ี ๑ จํานวน
๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจท่ีจะตองถายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับท่ี ๒
จํานวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถายโอนบุคลากรจากสวนกลางใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน จํานวน ๙.๘๕๐ คน แบงเปนขาราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ขาราชการ
กระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจําอยูท่ีสถานีอนามัย จํานวน ๗๙ คน และลูกจางประจํา ๓,๐๙๘ คน อยางไรก็
ตามยังมีปญหาท่ีตองการการแกไข เชน การทับซอนของอํานาจหนาท่ีและเขตพ้ืนท่ีระหวางองคการบริหารสวน
จังหวัดและเทศบาลหรืองคการบริหารสวนตําบล ทาใหการจัดบริการสาธารณะใหกับประชาชนยังขาดความ
สมดุล ปญหาการซื้อเสียง ทําใหการเลือกตั้งระดับทองถ่ินขาดความชอบธรรม และปญหาการขาดแคลนรายได
ของ อปท. ซึ่งรายไดท่ีทองถ่ินจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดสวนเพียงรอยละ ๙.๙๐ ของรายไดรัฐบาลใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพ่ิมเปนรอยละ ๑๐.๖๕ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทองถ่ินจําเปนตอง
พ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเปนรอยละ ๓๘.๕๒ และรอยละ ๓๙.๔๖ ตามลําดับ สงผลให อปท. ในพ้ืนท่ีท่ี
มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแนน เชน การเปนแหลงท่ีตั้งของอุตสาหกรรม การคา การบริการ การเปนพ้ืนท่ี
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของ
เมืองและการเพ่ิมข้ึนของประชากรแฝงและแรงงานตางดาวไดอยางมีขอบเขตจากัด

๒.๔.๓ ดานการทุจริตคอรรัปช่ัน
ไทยกําลังประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนเปนอยาง

มาก พัฒนาการของการทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตท่ีมีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจาง
รับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได เนื่องจากมีความซับซอนไมมากเทากับการทุจริต
คอรรัปชั่นในปจจุบันท่ีประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอรรัปชั่นขนาดใหญท่ีสูงเปนแสนลานบาท
อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนซึ่งเปนรูปแบบใหมท่ีเกิดมากข้ึนในชวงท่ีรัฐเขามามี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชนจากธุรกิจในโลกสมัยใหม มีความซับซอนเพ่ิมข้ึนและใน
ปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนเปนอยางมาก ไมวาจะเปน
องคกรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการตางๆ ท่ีออกมา รวมท้ังกฎหมายเก่ียวกับการทุจริตและการ
ตรวจสอบจากองคกรตางๆ ยังไมสามารถท่ีจะเขาไปแกไขปญหาเหลานี้ได ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ
คอรรัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ
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พบวาประเทศไทยได ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยูอันดับท่ี ๘๕ จากการจัดอันดับท้ังหมด
๑๗๕ ประเทศท่ัวโลก จะเห็นไดวาประเทศไทยมีคะแนนดีข้ึนเล็กนอยเทียบกับป ๒๕๕๖ ท่ีได ๓๕ คะแนน อยู
อันดับ ๑๐๒ โดยเม่ือเทียบกับประเทศในกลุมอาเซียนพบวา ประเทศไทยมีคะแนนเทากับประเทศฟลิปปนส
สวนประเทศสิงคโปรสูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอรรัปชันนอย)
๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย

๓.๑ บริบทภายใน
๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน

ภายใตสมมติฐาน (๑) แนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยรอยละ ๓.๘
ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และรอยละ ๔.๒ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัว
เฉลี่ยรอยละ ๔ (๓) ราคานามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และ
เฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัว
รอยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวตอเนื่องเฉลี่ยรอยละ ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ย
รอยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๕ และ
(๖) กําลังแรงงานลดลงเฉลี่ยรอยละ ๐.๒ และรอยละ ๐.๗ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และ ๑๓ ตามลําดับ
ภายใตสมมุติฐานเหลานี้ เศรษฐกิจไทยในชวง ๑๐ ปขางหนามีแนวโนมท่ีจะขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๓.๓–๔.๓
โดยมีคากลางของการประมาณการรอยละ ๓.๘ ซึ่งทําใหเศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะข้ึนเปนประเทศ
รายไดสูงในชวงป ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัว
เฉลี่ยรอยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกลาวทําใหเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงท่ีจะตกอยูภายใตกับดัก
ประเทศรายไดปานกลางอยางถาวรมากข้ึน เม่ือคํานึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของ
กําลังแรงงานท่ีจะหดตัวเรงข้ึนเปนเฉลี่ยรอยละ ๑.๐ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๔ ซึ่งจะเปนปจจัยถวงตอ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจมากข้ึน (๒) ขีดความสามารถดานการคิดคนเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเปน
สิ่งจําเปนในการยกระดับฐานะประเทศเขาสูการเปนประเทศรายไดสูงจะลดลงตามการเพ่ิมข้ึนของสัดสวนของ
ประชากรผูสูงอายุ (๓) จํานวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในป ๒๕๗๐ ซึ่งสงผลใหอุปสงคและการผลิตเพ่ือ
ตอบสนองความตองการในประเทศขยายตัวชาลง

(๔) การเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ท่ีการปรับตัว
เขาสูสังคมผูสูงอายุชากวาไทย (๕) ภาระการใชจายเพ่ือดูแลผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนทาใหการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
การพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีขอจากัดมากข้ึน (๖) เกณฑรายไดข้ันต่ําสําหรับการ
เปนประเทศรายไดข้ันสูงปรับตัวเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร สรอ. ตอคนตอปตามการเพ่ิมข้ึน
ของรายไดและมาตรฐานการครองชีพของประเทศสําคัญๆ เงื่อนไขดังกลาวทําใหประเทศไทยมีความสุมเสี่ยงท่ี
จะไมสามารถหารายไดท่ีเพียงพอในการท่ีจะทําใหคนไทยไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มี
เกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก

๓.๑.๒ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ
การเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทยสงผลใหอัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัย

แรงงานตองแบกรับการดูแลผูสูงอายุเพ่ิมสูงข้ึน โดยในป ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนท่ีมีศักยภาพแบก
รับผูสูงอายุ ๑ คน และคาดการณวาในป ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผูสูงอายุ ๑
คน การขาดแคลนกําลังแรงงานทําใหตองนําเขาแรงงานไรทักษะจากประเทศเพ่ือนบาน ซึ่งสงผลกระทบตอ
ตลาดแรงงานไทยในดานการยกระดับรายไดและทักษะฝมือแรงงานจะชาลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมข้ึน
ชา ปญหาการคามนุษย และการขาดการคุมครองทางสังคมข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปน ซึ่งจะเปนปญหาตอเนื่องท่ี
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สงผลตอคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทาง
สังคม อยางไรก็ตาม นับเปนโอกาสในการพัฒนาสินคาและบริการ ธุรกิจบริการท่ีเหมาะสมกับกลุมผูสูงอายุท่ี
เพ่ิมข้ึนเปนตัวเลขเบื้องตน สศช. จะคํานวณใหมอีกครั้งเม่ือการปรับปรุงฐานขอมูลในแบบจําลองเสร็จสมบูรณ
เกณฑข้ันต่ําในป ๒๕๔๖ ซึ่งอยูท่ี ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร สรอ. ตอคนตอป

๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ํา
ความเหลื่อมล้ําเปนปญหาสําคัญในสังคมไทยท้ังความเหลื่อมล้ําดานรายได โอกาส

การเขาถึงบริการภาครัฐและการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ นําไปสูความขัดแยงในสังคม และเปนอุปสรรคตอ
การพัฒนาประเทศท่ีลดทอนความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและความม่ันคงทางสังคม จากการกระจายรายไดและ
ผลประโยชนของการพัฒนาไปยังกลุมคนตางๆ ในสังคม บางพ้ืนท่ีและบางสาขาการผลิตไมท่ัวถึงเปนธรรม
ผลประโยชนสวนใหญตกอยูในกลุมท่ีมีโอกาสและรายไดสูง ทําใหสัดสวนรายไดระหวางกลุมคนรวยรอยละ ๑๐
ของประชากรกับกลุมคนจนรอยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกตางกันถึง ๓๔.๙ เทาในป ๒๕๕๖
นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ํายังสงผลใหเกิดปญหาตางๆ อาทิ ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น คนยากจนขาดโอกาส
การเขาถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียม การแยงชิงทรัพยากร การรับรูขอมูล
ขาวสารปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด

๓.๑.๔ ความเปนเมือง
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีชนบทไปสูความเปนเมืองมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเพ่ือลดความแออัด

ของเมืองหลวงและเมืองหลัก อันเปนการกระจายความเจริญสูพ้ืนท่ีนั้นๆ จึงจําเปนท่ีจะตองมีการลงทุน
โครงสรางพ้ืนฐาน การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใชประโยชนของทรัพยากร
ทองถ่ินท้ังปจจัยการผลิตและแรงงานไปสูภาคการคา บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหา
เทคโนโลยีใหมๆ ท่ีจะชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งจะสงผลตอการลดลงและความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรทองถ่ิน การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมท้ังปญหาการบริหารจัดการขยะท้ังขยะชุมชนและ
อุตสาหกรรม ท้ังนี้ การเพ่ิมข้ึนของประชากรและแรงงานในพ้ืนท่ีอาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมทองถ่ิน อยางไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญข้ึนเพ่ือตอบสนองความ
ตองการคนในเมืองท่ีมากข้ึน จะสงผลใหเกิดการประหยัดจากขนาด การขนสงมีตนทุนต่ําลง และการลงทุนใน
ระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุมคามากข้ึน นอกจากนี้ ความตองการแรงงานท่ีมากข้ึนจะมีสวนเอ้ือหรือทําให
จําเปนตองมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีเพ่ือตอบสนองความตองการของสถานประกอบการท่ีมีจํานวน
มาก

๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ
(๑) รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบดานการ

บริหารจัดการภาครัฐ เอ้ือตอการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
๒๕๕๘ มีมาตราสําคัญๆ ท่ีจะชวยสนับสนุนใหการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา
อาทิ มาตรา ๖๙ หนวยงานของรัฐ องคการเอกชนหรือองคกรใดท่ีดําเนินกิจกรรมโดยใชเงินแผนดิน มีหนาท่ี
ตองเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการดังกลาวตอสาธารณะเพ่ือใหพลเมืองไดติดตามและตรวจสอบมาตรา
๘๒ รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ และตองจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอ่ืน
ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสรางโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและสรางความเปนธรรมอยาง
ยั่งยืน กระจายอํานาจและจัดภารกิจ อํานาจหนาท่ี และขอบเขตความรับผิดชอบท่ีชัดเจนระหวางราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน รวมท้ังมีกลไกปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีมี
ประสิทธิภาพท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐตองดําเนินนโยบายการเงิน การคลัง และ



§Ò¹á¼¹áÅÐ§º»ÃÐÁÒ³ ½�ÒÂ¸ØÃ¡ÒÃ ÊíÒ¹Ñ¡»ÅÑ´à·ÈºÒÅ  à·ÈºÒÅµíÒºÅáÇ§ãË�  ÍíÒàÀÍáÇ§ãË�  ¨Ñ§ËÇÑ´¢Í¹á¡�¹

60 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน

งบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใชจายเงินแผนดิน อยาง
คุมคา จัดใหมีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรท่ีมีความเปนธรรมมีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชนสูงสุดตอประชาชน และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

(๒) ภาคประชาสังคมใหความสําคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทาง
สังคม อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หนวยงานวิจัยตางๆ นาเสนอผลการติดตาม วิเคราะห สังเคราะห เรื่องท่ี
เก่ียวกับการบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาท้ังประเด็นธรรมาภิบาล การ
ทุจริตคอรรัปชั่นท้ังการคอรรัปชั่นขนาดใหญและคอรรัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการ
กระจายอํานาจ เพ่ือรายงานขอคนพบและขอเสนอแนะสูสาธารณะ เปนแรงกดดันใหผูมีอํานาจภาครัฐหันมา
พิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการทางานตางๆ ใหเหมาะสมมากข้ึน

๓.๒ บริบทภายนอก
๓.๒.๑ การเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลก

องคการสหประชาชาติประเมินสถานการณวาในชวงป ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-
๒๑๐๐) จะเปนศตวรรษแหงผูสูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปข้ึนไปมากกวารอยละ ๑๐ ของ
ประชากรรวมท่ัวโลก โดยประเทศท่ีพัฒนาแลวจะใชระยะเวลาท่ีคอนขางยาวนานในการเขาสูสังคมผูสูงอายุเชน
ญี่ปุน อเมริกา ยุโรป ขณะท่ีกลุมประเทศกําลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรดังกลาว
คอนขางสั้นกวา สะทอนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุท่ีสั้นกวาประเทศ
พัฒนาแลวคอนขางมาก โดยการเปนสังคมผูสูงอายุจะสงผลใหมีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการ
เคลื่อนยายแรงงานตางดาวมากข้ึน นอกจากนี้ มีความตองการสินคาและบริการท่ีเหมาะกับผูสูงอายุมากข้ึน
นับเปนโอกาสอยางมากสําหรับประเทศไทยท่ีจะพัฒนาดานธุรกิจและลงทุนดานการคาและบริการ ดานการ
ทองเท่ียว ท่ีพักอาศัย การใหบริการสุขภาพในรูปแบบตางๆ รวมท้ังเปนโอกาสของแรงงานไทยในการไปทํางาน
ในประเทศท่ีพัฒนาแลว

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีรวดเร็ว
การปรับเปลี่ยนท่ีรวดเร็วดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ในรูปแบบการผลิตและการคาท่ีมีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสกลายมาเปนรูปแบบการคาท่ีมีบทบาทมากข้ึน มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู
การใชเทคโนโลยีท่ีผสมผสานระหวาง Information Technology กับ Operational Technology หรือท่ี
เรียกวา Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตท่ีเชื่อมอุปกรณและ เครื่องมือตางๆ เชน โทรศัพทมือถือ
รถยนต ตูเย็น โทรทัศน และอ่ืนๆ เขาไวดวยกัน) เพ่ือผลิตสินคาตามความตองการของผูบริโภครายบุคคลมาก
ยิ่งข้ึน โดยหากภาคการผลิตท่ีปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไมทัน ขาดการลงทุนดานการวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม จะทาใหความสามารถในการแขงขันลดลง

๓.๒.๓ ความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกท่ีสูงข้ึน
(๑) แนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบานมีการพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลตอทิศทางการวางแผนพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
ของประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ดานการคาการลงทุนท่ีมุงเนนใหความสําคัญกับ
เรื่องความโปรงใสและสิ่งแวดลอมมากข้ึน

(๒) การเปดเสรีภายใตขอตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป ๒๕๕๘ จะนํามา
ซึ่งโอกาสท่ีสําคัญๆ หลายประการตอการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ไดแก ๑) การลด
ขอจํากัดในดานอุปสงคในประเทศ ๒) โอกาสในการใชปจจัยการผลิตและแรงงานสําหรับการพัฒนาภาคเกษตร
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และอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานและวัตถุดิบเขมขนในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและพัฒนาตนเอง
ไปสูระดับการผลิตท่ีสูงข้ึนท้ังการผลิตในประเทศและการใชฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบานและ ๓) โอกาสใน
การใชความไดเปรียบดานสถานท่ีตั้งและดานโครงสรางพ้ืนฐานและโลจิสติกสในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจใหเปนศูนยกลางทางดานการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและใน
ภูมิภาค

(๓) การเปดเสรีทางการคากับประเทศท่ีพัฒนาแลว จะมีการนําประเด็นดาน
มาตรฐานของการคาและบริการมาเปนขอกีดกันทางการคาซึ่งผูประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมตองปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของ
อุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมีความรับผิดชอบตอสังคม/ชุมชนมากข้ึนโดย
แรงเหวี่ยงจากกระแสการเปดเสรีทางการคาจะกอใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุน แนวโนมราคาสินคาเกษตรและ
สินคาข้ันปฐม แรงกดดันจากการเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ในอนุภูมิภาค
โดยเฉพาะในการผลิตสินคาเกษตร สินคาก่ึงทุนและเทคโนโลยีเขมขน รวมท้ังแนวนโยบายและมาตรการการ
พัฒนาของภาครัฐท่ียังไมท่ัวถึง ยังมีแนวโนมท่ีจะตอกย้ําปญหาความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดใหมีความรุนแรง
มากข้ึนและเปนอุปสรรคตอการสรางการเติบโตของเศรษฐกิจแบบท่ัวถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเปนปจจัยท่ี
จําเปนตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีตอเนื่องและยั่งยืน

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงท่ีจะผันผวนตลอดชวง
แผนฯ ๑๒ เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในชวงตนแผนพัฒนาฯ
และแนวโนมการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในชวงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปญหาการสั่ง
สมหนี้สาธารณะในประเทศสําคัญๆ ในชวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกท่ีมีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสูวิกฤติและสราง
ผลกระทบตอเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสําคัญๆ ของโลกไม
ประสบความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความกาวหนาในการติดตอสื่อสาร
การขยายตัวของเครือขายทางสังคมออนไลน สงผลใหมีท้ังโอกาสและความเสี่ยง ตอวิถีชีวิตทัศนคติ และความ
เชื่อในสังคม ตลอดจนความสัมพันธระหวางบุคคล กระบวนการเรียนรู และพฤติกรรมการบริโภคของคนใน
ประเทศ

๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะสงผลกระทบ

ซํ้าเติมตอสถานการณความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความรุนแรงมากข้ึน
อุณหภูมิของโลกเพ่ิมข้ึน ทําใหเกิดความแหงแลงเปนระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดชวง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป
สงผลกระทบตอความอุดมสมบูรณของดิน ปาไมเกิดความเสื่อมโทรม แหลงนาขาดแคลน ผลผลิตทาง
การเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว และอาจเกิดผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยกรณีท่ีเกิดโรค
ระบาดใหม เกิดความเสี่ยงตอการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เชน ระบบนิเวศปาไม ระบบนิเวศ
ชายฝง พ้ืนท่ีชุมน้ํา เกิดการกัดเซาะชายฝง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพดังกลาวขางตน จะสงผลตอความม่ันคงดานอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถใน
การพ่ึงพาตนเองของชุมชน

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังสงผลใหภัยพิบัติทางธรรมชาติมี
แนวโนมเกิดบอยครั้งข้ึนและมีความรุนแรงมากข้ึน ท้ังอุทกภัย ภัยแลง แผนดินไหวและดินโคลนถลม สงผล
กระทบตอภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมท้ังวิถีการ
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ดํารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ขอตกลงระหวางประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวี
ความเขมขนและเปนแรงกดดันใหประเทศไทยตองเตรียมพรอมรับภาระในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
ภายใตกระแสการแขงขันทางการคา

๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)
ประเด็นสําคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดทา

เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในชวงเวลา
๑๕ ป โดยสหประชาชาติใหการรับรองแลวเม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบดวยเปาประสงค (Goal)
จานวน ๑๗ ขอ และเปาหมาย (Target) จานวน ๑๖๙ ขอ
ซึ่งจะสงผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ท่ีตองเนนขจัดความยากจนใหหมดไป
ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี มีระบบการศึกษา มีความเทาเทียมกันทางเพศ สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบ
ยั่งยืน มีระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ียั่งยืน ลดความไมเทาเทียมกันท้ัง
ภายในประเทศและระหวางประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพรอมในการ
รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มี
การจัดการทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืน สงเสริมใหสังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและสงเสริมความเปน
หุนสวนเพ่ือการพัฒนาในระดับโลกรวมกัน
๔. กรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย

๔.๑ กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีประเทศกําลังประสบอยู ทําใหการ

กําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ และ
กรอบหลักการของการวางแผนท่ีนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทย
จากประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมี
ความสุข และนาไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ

๔.๒ การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning) เปน
การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ี สศช. ไดจัดทําข้ึนประเทศ
ไทยเปนประเทศรายไดสูงท่ีมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดานการขนสงละโลจิสติกสของ
ภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรีย
และเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

๔.๓ เปาหมาย
๔.๓.๑ การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๕.๐
(๒) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติ

ตอหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ในป ๒๕๔๖ เพ่ิมข้ึนเปน ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕
ดอลลาร สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร สรอ.) ตอคนตอป

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๒.๕ ตอป
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(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุน
ภาครัฐไมต่ํากวารอยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๗.๕ ในขณะท่ี
ปริมาณการสงออกขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๔.๐ ตอป)

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสราง
สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ

(๑) ประชาชนทุกชวงวัยมีความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (Socio-
Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

(๒) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคน

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
(๑) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางท่ัวถึง

๔.๓.๔ การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๑) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใช

ประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๕) มีการบริหารจัดการน้ําใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ํา

๔.๓.๕ การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ
(๑) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม
(๒) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น
(๓) มีการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสม

๕. แนวทางการพัฒนา
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง

๕.๑.๑ การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

ท้ังดานการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ดานบุคลากรวิจัย ดานโครงสรางพ้ืนฐาน และดานการบริหารจัดการ
รวมท้ังสนับสนุนและผลักดันใหผูประกอบการมีบทบาทหลักดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดัน
งานวิจัยและพัฒนาใหใชประโยชนอยางแทจริงท้ังเชิงพาณิชยและสาธารณะโดยใหความคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญา

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน
สรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากําลังคนและแรงงาน

ใหมีทักษะความรูและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดและรองรับการเปดเสรีของประชาคม
อาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยดวยเทคโนโลยี เรงรัดใหแรงงานท้ังระบบมีการเรียนรู
ข้ันพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแขงขันในตลาดแรงงานได สนับสนุนใหแรงงานและปจจัยการผลิตมีความยืดหยุนในการ
เคลื่อนยายระหวางสาขาการผลิตและระหวางพ้ืนท่ีการผลิต เพ่ือใหแรงงานสามารถเคลื่อนยายไปสูสาขาการ
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ผลิตท่ีมีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนใหผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทากรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานใหเปนมาตรฐานท่ีเชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย

๕.๑.๓ การสงเสริมผูประกอบการท่ีเขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล
พัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการใหมีความยืดหยุน สามารถปรับตัวและ

ดําเนินธุรกิจทามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการคาในรูปแบบตางๆ เพ่ิมสัดสวนความ
เปนเจาของของคนไทยและสนับสนุนใหมีการขยายตลาดท่ีมีแบรนดสินคาและชองทางการตลาดท่ีเปนของ
ตนเองมากข้ึน ตลอดจนพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิต บริการและ
อุตสาหกรรมดิจิตอล

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสรางพื้นฐานเรงลงทุนและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการ
คมนาคมขนสงเพื่อเช่ือมโยงพื้นท่ี

เศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ ท้ังการพัฒนาและปรับปรุงโครงขายรถไฟใหเปน
โครงขายหลักในการเดินทางและขนสงของประเทศ พัฒนาโครงขายระบบขนสงสาธารณะและโครงขายทาง
หลวงพิเศษระหวางเมือง ขยายขีดความสามารถของทาอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาทาเรือท่ีมีศักยภาพ
ใหเปนทาเรืออิเล็กทรอนิกสเต็มรูปแบบ รวมท้ังพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาดานอุตสาหกรรมท่ีเกิดจากลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน อุตสาหกรรมซอมบํารุงและ
ผลิตชิ้นสวนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เปนตน เพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศในการ
เปนฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน

๕.๑.๕ การปรับโครงสรางการผลิต
ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินคาเกษตรข้ัน

ปฐมเปนสินคาเกษตรแปรรูปท่ีมีมูลคาสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสรางความเชื่อมโยงทางดาน
วัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบานและลดระดับการผลิตสินคาข้ันปฐมท่ีสูญเสียขีดความสามารถในการแขงขัน ลงสู
ระดับท่ีจาเปนสําหรับการสรางความม่ันคงทางดานอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตใหสอดคลองกับ
ศักยภาพพ้ืนท่ีและความตองการของตลาดตั้งแตตนนาถึงปลายนาท้ังดานกายภาพและเศรษฐกิจ รวมท้ัง
สงเสริมการรวมกลุมทางการเกษตรจากกิจการเจาของคนเดียวเปนการประกอบการในลักษณะสหกรณ หาง
หุนสวน และบริษัทเพ่ือใหเกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุพืชท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและ
แหลงน้ํา ใชเทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ีเหมาะสม ใชกลไกตลาดในการปองกันความเสี่ยง ตลอดจนสงเสริม
และเรงขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
ปรับโครงสรางการผลิตภาคบริการโดยเรงพัฒนาระบบคมนาคมขนสงใหเกิดความเชื่อมโยงกันเปนโครงขายท้ัง
ทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ เรงพัฒนาทาเทียบเรือขนาดใหญเพ่ือรองรับการเติบโตของการทองเท่ียวทาง
ทะเล ปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวใหครอบคลุมและทันสมัยท้ังการควบคุมกิจกรรม
ตางๆ เก่ียวกับการทองเท่ียวและสงเสริมการทองเท่ียวและกําหนดและจัดทํากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐาน
การทองเท่ียวของไทยสูสากลและรองรับการพัฒนาการทองเท่ียวใหสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
รวมท้ังสงเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในลักษณะกลุมคลัสเตอรทองเท่ียว โดยสนับสนุนการพัฒนาดานการ
ทองเท่ียวของพ้ืนท่ีท่ีมีความเชื่อมโยงท้ังทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมทองถ่ินและกิจกรรมการทองเท่ียว
ตลอดจนสงเสริมการสรางความเชื่อมโยงดานการทองเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน ท้ังประเทศท่ีมีพรมแดนติดกัน
และประเทศท่ีมีโครงขายคมนาคมขนสงเชื่อมโยงกันเพ่ือใหเกิดการพัฒนาแบบองครวมท้ังระบบพัฒนาตอยอด
อุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเปนแหลงการถายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมท่ีเปนฐานรายได
ประเทศ และเปนกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใหเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิตและบริการท้ังในระดับ



§Ò¹á¼¹áÅÐ§º»ÃÐÁÒ³ ½�ÒÂ¸ØÃ¡ÒÃ ÊíÒ¹Ñ¡»ÅÑ´à·ÈºÒÅ  à·ÈºÒÅµíÒºÅáÇ§ãË�  ÍíÒàÀÍáÇ§ãË�  ¨Ñ§ËÇÑ´¢Í¹á¡�¹

65 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน

อนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการขยายตัวดานการคาการลงทุน เชน โล
จิสติกส และพลังงาน รวมท้ังปจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เชน ลดอุปสรรคการเคลื่อนยายเงินทุนระหวาง
ประเทศ เปนตน สงเสริมการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชท้ังภาคการผลิต การตลาด การบริหาร
จัดการการเงิน และโลจิสติกส เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอํานวยความสะดวกทางการคาการลงทุนดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสรางเศรษฐกิจและสังคมแหงปญญาและการเรียนรู มุงเนน
การพัฒนาธุรกิจเชิงสรางสรรค การลงทุนท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การประหยัด
พลังงานและการใชพลังงานทดแทน การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย การจัดตั้งสํานักงานใหญ
ขามประเทศ บริษัทการคาระหวางประเทศ รวมท้ังการใหความสําคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู
สังคมขององคกร และกิจการเพ่ือสังคม

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ

โดยชวงวัยเด็กตั้งแตแรกเกิดใหมีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกดาน วัยเรียน วัยรุนใหมี
ทักษะการเรียนรู ทักษะชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนภายใตบริบทสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานใหมีการ
พัฒนายกระดับสมรรถนะฝมือแรงงานเพ่ือสรางผลิตภาพเพ่ิมใหกับประเทศ วัยผูสูงอายุใหมีการทํางานท่ี
เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ มีรายไดในการดํารงชีวิต มีการสรางเสริมและฟนฟูสุขภาพเพ่ือ
ปองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังตางๆ ท่ีจะกอใหเกิดภาระแกปจเจกบุคคล ครอบครัว และ
ระบบบริการสุขภาพ

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง
โดย

(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษา
ใหมเพ่ือสรางความรับผิดชอบตอผลลัพธ (Accountability)

(๒) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา

(๓) พัฒนาคุณภาพครูท้ังระบบ ตั้งแตกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให
ไดคนดีคนเกง รวมท้ังระบบการประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเนนผลลัพธจากตัวผูเรียน และ

(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู โดยมุงจัดการเรียนรูเพ่ือสรางสมรรถนะกําลังคนท้ังระบบ
การศึกษาตั้งแตระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู ปรับหลักสูตรและผลิต
กําลังคนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาด การวิจัยและการใชเทคโนโลยีและสื่อ
เพ่ือการเรยีนรู

๕.๒.๓ การพัฒนาดานสุขภาพ โดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การแพทยเพ่ือรองรับการเปนสังคมผูสูงอายุท้ังในดานผลิตภัณฑสุขภาพและท่ีอยู

อาศัยสําหรับผูสูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและสรางความยั่งยืนใน
ระยะยาว โดยพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรดานสาธารณสุข บูรณาการระบบ
หลักประกันสุขภาพภาครัฐใหเกิดความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการและการใชทรัพยากร และสงเสริมการ
อภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือขายท่ีมีการใชทรัพยากรรวมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสูการ
เปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติท้ังในดานศูนยกลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนยกลางบริการ
เพ่ือสงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนยกลาง
บริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือนารายไดกลับมาใชยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข
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ภายในประเทศรวมท้ังสงเสริมการใหความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All
Policies) เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคสวนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะท่ีมีตอ
สุขภาพของประชาชน

๕.๒.๔ การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมและความจําเปนทางกายภาพใหเหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุใน
รูปแบบท่ีหลากหลายท้ังในดานการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยางบูรณาการ โดยการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนอยางตอเนื่อง รวมท้ังพัฒนาชุมชนท่ีมีศักยภาพและความพรอมใหเปนตนแบบของการดูแล
ผูสูงอายุเพ่ือขยายผลไปสูชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใชชีวิตประจาวันสําหรับผูสูงอายุ

๕.๓ การลดความเหลื่อมลาทางสังคม
๕.๓.๑ การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ มุงเนนการเพ่ิมผลิตภาพ

แรงงาน โดยสนับสนุนใหแรงงานมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอยางมีมาตรฐาน ปรับ
โครงสรางคาจางแรงงานใหชัดเจนและสะทอนทักษะฝมือแรงงานอยางแทจริง เรงผลักดันใหการใชระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายยอย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรท่ีสอดคลอง
กับพ้ืนท่ี สรางหลักประกันรายไดแทนการอุดหนุนดานราคาสินคาเกษตร ลดตนทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุน
ปจจัยการผลิต

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพื้นฐาน และเนนการสรางภูมิคุมกัน
ระดับปจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางหลากหลาย
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒)
สนับสนุนการจัดหาท่ีอยูอาศัยของผูมีรายไดนอยและการเขาถึงระบบสาธารณูปโภค กําหนดเปนนโยบายท่ีอยู
อาศัยแหงชาติและเมืองนาอยู พัฒนาโครงการท่ีอยูอาศัยแกปญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดําเนินการรวมกับ
ภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานท่ีจําเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย
(Customized Welfare) ท่ีคํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกตางกัน โดยมีแนวทางการรับภาระ
คาใชจายรวมกัน (Cost Sharing)

๕.๓.๓ การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตร
สนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยท่ีไรท่ีดินทากินและยากจนไดมีท่ีดินเปนของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในท่ีดินปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบและเขาถึงพ้ืนท่ีเปาหมายไดอยางแทจริงดวยการผลักดัน พรบ.
ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณรวมกันของหนวยงาน และสรางกระบวนการมี
สวนรวม รวมท้ังปรับโครงสรางภาษีท่ีเปนธรรม เชน ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีมรดก และภาษี
สิ่งแวดลอม เปนตน

๕.๓.๔ การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค การคุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐาน และ
การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเขมแข็งดานกฎหมายใหแก
ประชาชน รวมท้ังการปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายเพ่ือลดปญหาความเหลื่อมล้ํา เชน กฎหมายปาชุมชน
กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายท่ีดิน เปนตน

๕.๔ การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง
๕.๔.๑ การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความ

พรอมรองรับความเปนเมือง ท้ังดานการบริหารจัดการดานผังเมืองดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคมขนสง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐาน มีคุณภาพ
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และเพียงพอตอความตองการของคนในเมือง รวมท้ังเสริมสรางความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตาม
ระดับการพัฒนา

๕.๔.๒ การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเช่ือมโยงกับเพื่อนบาน สงเสริมและเรงรัด
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศท้ัง
ดานการคา การลงทุน และการบริการ โดยคํานึงถึงการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Logistics) สนับสนุน
ใหเกิดความรวมมือในหวงโซอุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมท้ังปรับลดกระบวนงานดาน
อํานวยความสะดวกทางการคา ขนสง และโลจิสติกสใหมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพตอภาคธุรกิจอยาง
แทจริง

๕.๔.๓ การสงเสริมการลงทุน การคาชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ใหความสําคัญกับนโยบายสงเสริมการลงทุนและการคาชายแดนเพ่ือดึงดูดใหนักลงทุนในภูมิภาคเขามาลงทุนใน
ไทยและประเทศเพ่ือนบาน รวมท้ังสงเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีชายแดนโดยให
ความสําคัญกับการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน การสงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน การบริหารจัดการแรงงาน
ตางดาว และการใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือชวยอํานวยความสะดวกดานการคาชายแดนและการผานแดน
ระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาคมากข้ึน

๕.๕ การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใชประโยชนจากทุนธรรมชาติ

โดยคํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟนตัว ปกปองรักษาทรัพยากรปาไม โดยสนธิกําลังของทุกภาคสวนนํา
ระบบสารสนเทศมาใชเพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม เพ่ิมพ้ืนท่ีปา
ไมโดยสงเสริมการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางยั่งยืนและแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม รวมท้ังผลักดันแนวทางการประเมินมูลคาของระบบนิเวศ
และการสรางรายไดจากการอนุรักษ จัดสรรท่ีดินใหแกผูยากไร กระจายการถือครองท่ีดิน จัดทําฐานขอมูลท่ีดิน
เพ่ือการบริหารจัดการอยางเปนระบบ การจัดเก็บภาษีท่ีดินในอัตรากาวหนา กําหนดเพดานการถือครองท่ีดินท่ี
เหมาะสม และกําหนดมาตรการปองกันการถือครองท่ีดินของคนตางชาติ บริหารจัดการน้ําเพ่ือใหเกิดความ
ยั่งยืน บูรณาการระหวางหนวยงานอยางเปนระบบ สรางศูนยขอมูลทรัพยากรน้ํา จัดตั้งองคกรบริหารจัดการน้ํา
ในระดับพ้ืนท่ี เชน คณะกรรมการลุมน้ํา และองคกรผูนํา คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ลดความ
ขัดแยงเชิงนโยบายระหวางการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การทองเท่ียว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน
บริหารจัดการแรโดยกําหนดปริมาณท่ีเหมาะสมในการน้ําแรมาใชประโยชน คํานึงถึงความจาเปนและมูลคาใน
อนาคต บังคับใชมาตรการควบคุมผลกระทบจากการทาเหมืองแรท่ีกอมลพิษตอสภาพแวดลอมและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน

๕.๕.๒ การสงเสริมการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สรางระบบหมุนเวียนวัสดุท่ีใชแลว
ท่ีมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู Zero Waste Society ผานมาตรการตางๆ เชน การปฏิรูประบบภาษีและ
คาธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดลอม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดลอม มาตรฐานและฉลากสินคา เปนตน

๕.๕.๓ การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมสีเขียว สงเสริมผูประกอบการให
สามารถปรับระบบสูหวงโซอุปทานหรือหวงโซคุณคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Supply Chain/Green
Value Chain) สงเสริมการทําการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมท้ังสงเสริมภาคบริการท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
นอย เพ่ือใหประเทศไทยมีศักยภาพใหมีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
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๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษท้ัง
ทางอากาศ ขยะ น้ําเสีย และของเสียอันตราย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี
ใหกับประชาชน เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะเปนลําดับแรก โดยสงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือ
นํากลับมาใชใหมใหมากท่ีสุดเรงกําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานท่ีกําจัดในพ้ืนท่ีวิกฤต สรางรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายท่ีเหมาะสม เนนการแปรรูปเปนพลังงาน สรางวินัยของคนในชาติมุงสู
การจัดการท่ียั่งยืน โดยใหความรูแกประชาชน และการบังคับใชกฎหมาย

๕.๕.๕ การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ผลักดันการจัดทําแผน
แมบทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียน หาแนวทางความรวมมือกับอาเซียน
และอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงในประเด็นการขนสงขามพรมแดน การเคลื่อนยายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงาน
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหกับทุกภาค
สวน สงเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนสงเสริมความรวมมือ
ระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ใหความสําคัญกับการปองกัน
นาทวม วางแผนปองกันเมืองและพ้ืนท่ีชายฝง พัฒนาเมืองท่ีสามารถปรับตัวและยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การใหบริการของระบบนิเวศ สงเสริมการลงทุนของภาคเอกชน
ในการรับมือภัยพิบัติโดยสรางแนวปองกันตามธรรมชาติ และการจัดทําแผนธุรกิจตอเนื่อง รวมท้ังการพัฒนา
ระบบการจัดการภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพพรอมรองรับแนวโนมการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงในอนาคต

๕.๖ การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ
๕.๖.๑ การสรางความโปรงใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ โดยใหมีชองทางใหทุก

ภาคสวนสามารถเขาถึง เขาตรวจสอบขอมูลของภาคราชการและรองเรียนได เชน ขอมูลการประกวดราคา
จัดซื้อ จัดจางโครงการของทางราชการ ขอมูลการประมูลโครงการ ผูชนะการประมูลและราคาปดประมูลขอมูล
ความกาวหนาตามกระบวนการยุติธรรม เชน คดีท่ีไมดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอรรัปชันและ
คดีท่ีประชาชนใหความสนใจในแตละยุคสมัย ฯลฯ

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความเปนมืออาชีพและเพียงพอตอการขับเคลื่อน
ภารกิจภาครัฐรวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือใหระบบราชการเล็กกะทัดรัดแตมี
ความคลองตัวและมีประสิทธิภาพสูง

๕.๖.๓ การสรางรูปแบบการพัฒนา อปท. ใหเหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง
ทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม รวมท้ังเปนแกนหลักในการประสานเครือขายและเชื่อมโยงภาคสวน
ตางๆ ในระดับพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ

๕.๖.๔ การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ สรางผลงานท่ีมี
คุณภาพ รวดเร็วและนาเชื่อถือ สามารถเปนเครื่องมือใหกับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบาย
ได โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญๆ ท่ีมีการใชจายงบประมาณเปนจํานวนมาก และ
เปนโครงการท่ีมีผลกระทบในวงกวาง

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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แผนพัฒนาภาค เปนแผนท่ีท่ียึดกระบวนการมี สวนรวมของทุกภาคสวนจากทุก
จังหวัดท้ัง ๔ ภูมิภาคข้ึน  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุมจังหวัดใหสามารถ  ใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดทําโดยสํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สศช.) มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ีสมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยประกอบไปดวย  ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคกลาง ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใต ซึ่งเทศเทศบาลตําบล
แวงใหญนั้นตั้งอยูภาคตะวันออกฉียงเหนือ  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาลมีความสัมพันธกับ
แผนพัฒนาภาคตะวันออกฉียงเหนือ  ดานเศรษฐกิจ ดานการเกษตร  การทองเท่ียว  การคาการลงทุน การ
พัฒนาคนใหมีสุขภาวะดีท้ังรางกาย จิตใจและสติปญญา  รอบรู  เทาทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถดํารงชีพได
อยางมีคุณภาพ สรางความม่ันคงดานอาหาร  แกไขปญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มี
สัมมาอาชีพท่ีม่ันคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวไดอยางอบอุน ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหสมบูรณ ซึ่งแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปยอ  ดังนี้

กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และ

มาตรา ๕๓/๒ บัญญัติใหจังหวัดและกลุมจังหวัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัดใหสอดคลอง
กับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน
สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) จึงไดจัดทํากรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาคท่ียึด
กระบวนการมี สวนรวมของทุกภาคสวนจากทุกจังหวัดท้ัง ๔ ภูมิภาคข้ึน  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุมจังหวัด
ใหสามารถใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัด

๑. แนวคิดและหลักการ
๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ใหเกิดการพัฒนาท่ี

สมดุล เปนธรรมและ มีภูมิคุมกันตอผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังจากภายนอกและภายในประเทศ
ควบคูกับกับแนวคิด “การพัฒนาแบบองครวม” ท่ียึด คน  ผลประโยชนของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร
พระราชทาน เขาใจ เขาถึง และพัฒนา  ยึดหลักการมีสวนรวมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมา
ภิบาลเพ่ือใหสังคมสมานฉันทและอยูเย็นเปนสุขรวมกัน

๑.๒ หลักการ มุงสรางความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติตางๆ นโยบายรัฐบาล
แผนการบริหารราชการแผนดิน เพ่ือสรางโอกาสทางการพัฒนา สอดคลองกับภูมิสังคมของพ้ืนท่ี โดย

(๑) กําหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน
(๒) กําหนดบทบาทและยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใหสอดคลองกับศักยภาพ

และโอกาสของพ้ืนท่ี
๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นท่ี

ภายใตกระแสโลกาภิวัตนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดลอมภายนอก
เปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาประเทศ  เปนผลใหจําเปนตองเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวให
เหมาะสม การพัฒนาท่ีสมดุล ดังนั้นจึงกําหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีของประเทศ ดังนี้

๒.๑ พัฒนาพ้ืนท่ีในภูมิภาคตางๆ ของประเทศใหเชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต เพ่ือเปนฐานการพัฒนาดานอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการ
ทองเท่ียวของภูมิภาค โดยเฉพาะ



§Ò¹á¼¹áÅÐ§º»ÃÐÁÒ³ ½�ÒÂ¸ØÃ¡ÒÃ ÊíÒ¹Ñ¡»ÅÑ´à·ÈºÒÅ  à·ÈºÒÅµíÒºÅáÇ§ãË�  ÍíÒàÀÍáÇ§ãË�  ¨Ñ§ËÇÑ´¢Í¹á¡�¹

70 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน

๒.๑.๑ พัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก
(East West Economic Corridor) เชน พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจแมสอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแกน-มุกดาหาร
แนวสะพานเศรษฐกิจพ้ืนท่ีอรัญประเทศ-สระแกว-ปราจีนบุรี พ้ืนท่ีเศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนว
สะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี-่สุราษฎรธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา

๒.๑.๒ พัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต (North South
Economic Corridor) ไดแก แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค-จังหวัดปริมณฑล  แนว
เศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี-ขอนแกน-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พ้ืนท่ีแหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-
สระแกว-บุรีรัมย-มุกดาหาร

๒.๒ พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยง
ระหวางประเทศ โดยเนนพ้ืนท่ีชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะ
ชุมชนเศรษฐกิจชายแดน

๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกสและโครงขายคมนาคมขนสงเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันเชิงพ้ืนท่ี เชน การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนสงทางน้ํา และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงขายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เชน พิษณุโลก และขอนแกน

๒.๔ สรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศใหยั่งยืน ไดแก พัฒนาแหลงน้ําใหเพียงพอตอการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดลอมเมืองและแหลง
อุตสาหกรรม และการจัดใหมีการจัดการใชประโยชนท่ีดินอยางมีประสิทธิภาพ

 ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ยุทธศาสตรการพัฒนา
(๑) เพ่ิมศักยภาพการแขงขันดานเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพ

การผลิตการเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการดานอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการ
ทองเท่ียว  การตั้งองคกรรวมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนท่ีเพ่ือสงเสริมอํานวยความสะดวกดานการคาการ
ลงทุน และสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน

(๒) สรางคนใหมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนใหมีสุขภาวะดีท้ังรางกาย จิตใจและ
สติปญญา  รอบรู  เทาทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถดํารงชีพไดอยางมีคุณภาพ

(๓) สรางสังคมและเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง เพ่ือสรางความม่ันคงดานอาหาร
แกไขปญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพท่ีม่ันคง สามารถพ่ึงพาตนเองและ
ดูแลครอบครัวไดอยางอบอุน

(๔) ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ โดยเรงอนุรักษและฟนฟู
พ้ืนท่ีปาไมใหได ๑๕.๙ ลานไร หรือรอยละ ๒๕ ของพ้ืนท่ีภาค  ปองกันการรุกพ้ืนท่ีชุมน้ํา พัฒนาแหลงน้ําและ
ระบบชลประทาน ฟนฟูดิน ยับยั้งการแพรกระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยสงเสริมทํา
เกษตรอินทรีย

 ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด
(๑) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบดวยอุดรธานี   หนองคาย

หนองบัวลําภู และเลย) เนนการฟนฟูระบบนิเวศนเพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสรางการผลิตดาน
การเกษตรการสงเสริมการคา การลงทุนและการทองเท่ียวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน
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(๒) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบดวย สกลนคร  นครพนม  และ
มุกดาหาร เนนใหความสําคัญกับความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินคาการเกษตร สงเสริมพ้ืนท่ีชลประทาน การทําปศุสัตวโดยเฉพาะโคเนื้อ

(๓) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบดวย ขอนแกน  กาฬสินธุ
มหาสารคาม และรอยเอ็ด  เนนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเปนศูนยกลางการคาบริการ
และการลงทุนของภาค การใชประโยชนพ้ืนท่ีชลประทานใหเกิดประโยชนสูงสุด  การทําการเกษตรกาวหนา
การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคูกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

(๔) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑ ประกอบดวย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย
สุรินทร  มุงเนนการพัฒนาระบบชลประทานใหเต็มศักยภาพ การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทน (Ethanol) พัฒนาการทองเท่ียวท้ังการทองเท่ียวเชิงนิเวศนและอารยธรรมขอมดวยการสรางคุณคา
เพ่ิม และพัฒนาเสนทาง

(๕) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ ประกอบดวย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร
และอํานาจเจริญ  มุงเนนการพัฒนาแหลงน้ํา และระบบบริหารจัดการเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมและขาดแคลน
น้ํา  การสรางงานและรายไดจากการทองเท่ียวใหมากข้ึน

 โครงการท่ีสําคัญ (Flagship Project)
(๑) โครงการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียในทุงกุลารองไหเพ่ือการสงออก
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเปนประตสููอินโดจีน
(๓) โครงการพัฒนาเสนทางทองเท่ียวอารยธรรมขอม
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนดวยระบบศึกษาทางไกล
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเขมแข็ง
(๗) โครงการฟนฟูลุมน้ําชีตอนบนและลุมน้ํามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตท่ียั่งยืน

 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาลมีความสัมพันธกับแผนพัฒนากลุม

จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เพ่ือพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม พลังงานทดแทน พัฒนาแหลง
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม โดยมีรายละเอียดดังนี้

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางประกอบดวย กาฬสินธุ ขอนแกน
มหาสารคาม รอยเอ็ด กําหนดกรอบแนวทางการพัฒนา (พ.ศ. 2557 - 2560) ดังนี้

วิสัยทัศน (Vision)
“เพ่ิมผลิตภาพพืชเศรษฐกิจหลัก (ขาว ออย มันสําปะหลัง) อุตสาหกรรม

การคา การบริการ การทองเท่ียว และการลงทุนสูสากล”
เปาประสงค (Objectives)

1. เพ่ิมคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักใหไดมาตรฐาน
2. เพ่ิมมูลคาการคา การลงทุน การแปรรูปพืชเศรษฐกิจ
3. พัฒนาการทองเท่ียวกลุมจังหวัดสูการทองเท่ียวอยางยั่งยืน
4. ความพรอมกลุมจังหวัดในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน



§Ò¹á¼¹áÅÐ§º»ÃÐÁÒ³ ½�ÒÂ¸ØÃ¡ÒÃ ÊíÒ¹Ñ¡»ÅÑ´à·ÈºÒÅ  à·ÈºÒÅµíÒºÅáÇ§ãË�  ÍíÒàÀÍáÇ§ãË�  ¨Ñ§ËÇÑ´¢Í¹á¡�¹

72 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตการคา การแปรรูปพืชเศรษฐกิจใหมีความ

เขมแข็ง
ยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมการคา การลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมศักยภาพ การทองเท่ียว
ยุทธศาสตรท่ี 4 การกาวสูประชาคมอาเซียน

แผนพัฒนาจังหวัดขอนแกน
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกน

แผนพัฒนาจังหวัด เปนแผนท่ีมุงการพัฒนาแบบองครวม ท่ีครอบคลุมทุกมิติในดาน
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและความม่ันคง เพ่ือพัฒนาคุณภาพของชีวิตท่ีสรางโอกาส
และอาชีพท่ีตอบสนองความตองการของประชาชนในจังหวัด มีความแตกตางกับ แผนพัฒนากลุมจังหวัด ท่ีมุง
เปนการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของกลุมจังหวัด และการนําไปสู
การกระตุนใหเปดการลงทุนของภาคเอกชน และสรางรายไดใหกลุมจังหวัด

นับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 1 จังหวัดขอนแกนกําหนดใหเปน
เมืองสําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหมีการวางรากฐานการพัฒนาจังหวัดอยางเปนระบบและตอเนื่อง
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานโครงสรางพ้ืนฐาน สงผลใหในปจจุบันจังหวัดขอนแกนเปนศูนยกลางความเจริญในทุก
ดานของภูมิภาค

ท้ังนี้การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วและซับซอนมาก
ยิ่งข้ึน เพ่ือปองกันและบรรเทาปญหา ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการพัฒนาอยางไรทิศทาง เชน ปญหาการจราจร ปญหา
ปริมาณขยะ ปญหาความเหลื่อมล้ําทางสังคมและเศรษฐกิจ จังหวัดขอนแกนจึงไดมีการกําหนดกรอบทิศทาง
การพัฒนาใหมีความชัดเจนและรัดกุมเพ่ือใหสามารถนําศักยภาพภายในท่ีมีใชพัฒนาเมืองท้ังในเชิงรุกและเชิงรับ
ไดอยางเหมาะสม เพ่ือใหการพัฒนาจังหวัดเปนไปอยางยั่งยืน เกิดประโยชนสุขท่ีแทจริงตอประชาชนและกาวสู
ความเปนมหานครแหงอาเซียน จึงกําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาจังหวัดขอนแกน 4 ป (พ.ศ.2558-2561)
ดังนี้

วิสัยทัศน : ขอนแกนเมืองนาอยู ศูนยกลางเช่ือมโยงการคา การลงทุน และการบริการของกลุม
ประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

พันธกิจ
1. เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง คนในชุมชนมีชีวิตอยูดวยความผาสุก
2. พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน
3. พัฒนาใหเปนศูนยกลางของกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

เปาประสงค ( OBJECTIVE)
1. อัตราการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน และมีเสถียรภาพ
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสรางความม่ันคงทางสังคม
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3. อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการอยางยั่งยืน
4. ยกระดับการคา การลงทุน และการบริการใหมีการเชื่อมโยงกับกลุมประเทศอนุภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแขงขัน
ยุทธศาสตรท่ี 2 : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรท่ี 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน
ยุทธศาสตรท่ี 4 : การเสริมสรางความม่ันคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ยุทธศาสตรท่ี 5 : การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซีย่น
ยุทธศาสตรท่ี 6 : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ความเช่ือมโยงประเด็นยุทธศาสตร/ กลยุทธ/ แผนงาน
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแขงขัน
กลยุทธท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมใหภาคเกษตรภาคบริการและการทองเท่ียว
แผนงาน 1. แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลคาภาคการเกษตร

2. แผนงานเพ่ิมศักยภาพการผลิตและเพ่ิมมูลคาดานปศุสัตว
3. แผนงานเพ่ิมศักยภาพการผลิตและเพ่ิมมูลคาดานประมง

กลยุทธท่ี 2 เพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันของ OTOP และ SMEs
แผนงาน 1. แผนงานเสริมสรางศักยภาพของ OTOP และ SMEs
กลยุทธท่ี 3 สงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคและอุตสาหกรรมสีเขียว
แผนงาน 1. แผนงานสงเสริมธุรกิจ และอุตสาหกรรมสีเขียว
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
กลยุทธท่ี 1 พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข
แผนงาน 1. แผนงานพัฒนาคุณภาพการบริการ
2. แผนงานสงเสริมคุณภาพ เฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรค
กลยุทธท่ี 2 พัฒนาคุณภาพการศึกษาพ้ืนฐานและขยายโอกาส
แผนงาน 1. แผนงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
2. แผนงานสรางและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหท่ัวถึง
กลยุทธท่ี 3 สรางความม่ันคงของชีวิตและสังคมอยูเย็นเปนสุข
แผนงาน 1. แผนงานสรางสังคมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
2. แผนงานสรางสรรคชุมชนอยูเย็นเปนสุข
3. แผนงานพัฒนาอาชีพและรายไดของประชาชน
กลยุทธท่ี 4 อนุรักษสรางสรรคสืบสานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
แผนงาน 1. แผนงานอนุรักษสืบสานและพัฒนาองคความรูดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

2. แผนงานสรางคุณคา และมูลคาเพ่ิมจากมรดกทางวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน
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กลยุทธท่ี 1 อนุรักษฟนฟูรักษาทรัพยากรปาไมและสัตวปาอยางมีสวนรวมและมีการใชประโยชนจากปาอยาง
ยั่งยืน
แผนงาน 1. แผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมและสัตวปา
กลยุทธท่ี 2 อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรดินแบบมีสวนรวม
แผนงาน 1 แผนงานปรับปรุงและบํารุงดินแบบมีสวนรวม
กลยุทธท่ี 3 อนุรักษฟนฟู และรักษาทรัพยากรน้ําโดยการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
แผนงาน 1 แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ําตนทุน และเพ่ิมพ้ืนท่ีชุมน้ํา

2 แผนงานอนุรักษรักษา และฟนฟูแหลงน้ําใหมีคุณภาพ
กลยุทธท่ี 4 สรางสังคม และเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
แผนงาน 1 แผนงานสงเสริมการมีสวนรวมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีมีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : การเสริมสรางความม่ันคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
กลยุทธท่ี 1 สรางความปรองดอง สมานฉันทและสงเสริมประชาธิปไตย
แผนงาน 1 แผนงาน สงเสริมประชาธิปไตยและดํารงรักษาสถาบันหลักของชาติ

2 แผนงานบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวนดานระบบงานยุติธรรม
กลยุทธท่ี 2 รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบรอยภายใน
แผนงาน 1 แผนงานปองกันและปราบปรามอาชญากรรม

2 แผนงานเสริมสรางภูมิคุมกันและความพรอมเผชิญปญหาความม่ันคง
3 แผนงาน เสริมสรางพลังมวลชนและแกปญหาโดยสันติวิธี

กลยุทธท่ี 3 ปองกันปราบปรามและบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
แผนงาน 1 แผนงานพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด
กลยุทธท่ี 4 ปองกันและแกไขปญหาอุบัติภัยทางถนน
แผนงาน 1 แผนงานปรับปรุงเสนทางหลวงแผนดินสายรอง

2 แผนงานขับข่ีปลอดภัย
3 แผนงานลดอุบัติภัยชวงเทศกาลสําคัญ

กลยุทธท่ี 5 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการจากภัยธรรมชาติ
แผนงาน 1 แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการเตือนภัย และเฝาระวงั

2 แผนงานการปองกันและบรรเทาปญหาน้ําทวมและภัยแลง
3 แผนงานดานการฟนฟูบูรณะและเยียวยาเม่ือเกิดภัยพิบัติ

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 : การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเช่ือมโยงโอกาสจากกลุมประเทศ อนุภูมิภาคลุม
น้ําโขงและอาเซียน
กลยุทธท่ี 1 เพ่ิมศักยภาพโครงขายการคมนาคมขนสงในการเชื่อมโยงกับกลุมประเทศ อนุภูมิภาคลุมนาโขง
และอาเซียน
แผนงาน 1 แผนงานขยายโครงขายการคมนาคมขนสง

2 แผนงานพัฒนาการขนสงและโลจิสติกส
กลยุทธท่ี 2 เสริมสรางความรวมมือกับประเทศในกลุมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและนานาชาติ
แผนงาน 1 แผนงานเพ่ิมศักยภาพดานการบริการใหมีคุณภาพมาตรฐาน

2 แผนงานสงเสริมการประชุมสัมมนาและการทองเท่ียว
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3 แผนงานสงเสริมการคาและการลงทุน
4 แผนงานสงเสริมความสัมพันธกับตางประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการบริหารการจัดการแบบมีสวนรวม
แผนงาน 1 แผนงานพัฒนาการบริหารงานจังหวัดแบบบูณาการ

2 แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทําแผน การนําแผนไปสูการปฏิบัติ การติดตามและประเมินผล
3 แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการและอํานวยความเปนธรรม

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนงาน 1 แผนงานพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
กลยุทธท่ี 3 เพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
แผนงาน 1 แผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน

1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตจังหวัดขอนแกน (พ.ศ.2560-2564)

วิสัยทัศน
“ขอนแกนเมืองนาอยู ชุมชนเขมแข็ง เปนศูนยกลางการเรียนรู และเมืองหลักเศรษฐกิจของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ”
พันธกิจ

1. เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็งและพัฒนาใหเปนเมืองท่ีนาอยูอยางยั่งยืน
2. พัฒนาคนใหมีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม
3. จัดการศึกษาในและนอกระบบใหไดมาตรฐาน และสรางสังคมแหงการเรียนรู
4. สรางเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็งและแขงขันได โดยเชื่อมโยงการคา การลงทุน การบริการ และ

การทองเท่ียว
5. พัฒนาโครงขายระบบการคมนาคมขนสง ระบบบริการสาธารณะ และเครือขายการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐาน
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชน มีความสมดุล และเกิด

ประสิทธิภาพอยางยั่งยืน
7. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของทองถ่ินใหคงอยู สงเสริมการทองเท่ียวของ

ชุมชนท่ีเปนเอกลักษณทองถ่ิน
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด

ขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตรท่ี 1
การพัฒนาเมืองและชุมชน

1.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการชุมชน
เมืองและชนบทอยางท่ัวถึง และเปนระบบ
1.2 พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือขายการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทองถ่ินใหมี
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ประสิทธิภาพไดมาตรฐาน
1.3 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนระบบการรักษา
ความปลอดภัยในเขตเมืองและชุมชนแบบมีสวนรวม
1.4 สงเสริม สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดและอบายมุขอยางเปนระบบ ครบวงจร
1.5 สรางวินัยประชาชน และความรวมมือในการดูแล
ความเปนระเบียบชุมชน การจราจร และการลด
อุบัติเหตุ

ยุทธศาสตรท่ี 2
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

2.1 โครงสรางพ้ืนฐานเสนทางคมนาคมขนสงใหได
มาตรฐานและท่ัวถึง
2.2 พัฒนาระบบการใหบริการขนสงมวลชนใหได
มาตรฐาน สะดวก สะอาดและปลอดภัย
2.3 พัฒนาจังหวัดเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในการ
เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเปนศูนยกลาง
การพัฒนาในดานตางๆ อยางสมดุล
2.4 พัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศนท่ี
สวยงาม เหมาะสม
2.5 สนับสนุนชุมชน หนวยงาน ผูประกอบการในการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาล และรักษาความสะอาดของ
ครอบครัว ชุมชน (ถังดักไขมัน บึงประดิษฐ ตลาด
ทางระบาย การกําจัดของเสีย

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพ
พลเมือง

3.1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ในระบบใหไดมาตรฐานและสนับสนุนใหผูเรียนไดรับ
การพัฒนาเต็มศักยภาพ
3.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยสําหรับประชาชนทุกเพศวัย
อยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ
3.3 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการกีฬาข้ัน
พ้ืนฐานสูความเปนเลิศและมุงสูกีฬามืออาชีพ และการ
กีฬา/นันทนาการเพ่ือออกกําลังกาย
3.4 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกอบ
อาชีพ/ทักษะฝมือ ท่ีเหมาะสมตรงศักยภาพของ
ประชาชน
3.5 สงเสริมและปลูกฝงคานิยมหลัก 12 ประการ
3.6 เพ่ิมพ้ืนท่ีสรางสรรคแกเด็กและเยาวชน กิจกรรม
อาสา เพ่ือการใชทักษะชีวิตท่ีดี เห็นคุณคาตนเองและ
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สังคม
3.7 สงเสริมกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยใน
ชุมชนทองถ่ินและยกระดับทักษะประชาชนในการเปน
ผูนําการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตรท่ี 4
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

4.1 บริหารจัดการ อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการและยั่งยืน
4.2 อนุรักษ ฟนฟู และเพ่ิมพ้ืนท่ีปา ปาชุมชน และปา
ตนน้ําลําธารใหเกิดความอุดมสมบูรณ
4.3 พัฒนาฟนฟูแหลงน้ํา แหลงน้ําใตดินและการ
บริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ
โดยประชาชนมีสวนรวม
4.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล
และน้ําเสีย
4.5 สรางสังคมและพลเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
4.6 สงเสริมการใชพลังงานทางเลือก โซลาฟารม
4.7 พัฒนาตนแบบกิจกรรม/สาธิต แนวทางการใช
พลังงานทางเลือกใน อปท. ตามศักยภาพ

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตรท่ี 5
การพัฒนาการเกษตรอยางย่ังยืน

5.1 พัฒนาสงเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมให
ภาคเกษตร
5.3 ยกระดับคุณภาพการผลิตพืชอาหารท่ีปลอดภัย
(Food Safety) และสนับสนุนการเกษตรอินทรียเพ่ือ
ภาวะสุขภาพ
5.4 สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรท่ีเหมาะสมและนวัตกรรมใน
พ้ืนท่ี
5.5 สงเสริมการพัฒนาแหลงเรียนรู และตนแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสอดคลองกับพ้ืนท่ี

ยุทธศาสตรท่ี 6
การเสริมสรางสุขภาวะ

6.1 พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุขใหมีคุณภาพ
และเขาถึงไดอยางท่ัวถึงเทาเทียมในระดับปฐมภูมิ
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6.2 พัฒนาระบบบริการทางสังคมใหมีคุณภาพและ
เขาถึงไดอยางท่ัวถึงเทาเทียม
6.3 สนับสนุนการฟนฟูการแพทยไทย และแพทย
ทางเลือกตามความเหมาะสมและเชื่อมโยงกับการดูแล
สุขภาพ
6.4 สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) และพัฒนารูปแบบการ
บริการประชาชน
6.5 เฝาระวัง ปองกันโรคติดตอ โรคอุบัติใหม และ
การแพรระบาดในพ้ืนท่ี และพัฒนาระบบการสงตอ
รวมกับหนวยบริการท่ีมีคุณภาพ

ยุทธศาสตรท่ี 7
การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็ง และพัฒนา
เศรษฐกิจเพื่อการแขงขันภายใตหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

7.1 เสริมสรางคานิยม คุณธรรม จริยธรรม จิต
สาธารณะ และวัฒนธรรมท่ีดีงามแกเด็กและเยาวชน
7.2 อนุรักษ สืบสายทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน
7.3 พัฒนาและสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนให
เขมแข็งและสามารถแขงขันได
7.4 พัฒนา สงเสริม การพาณิชย การลงทุนและการ
ทองเท่ียว
7.5 สงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู และการ
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการประกอบ
อาชีพ

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตรท่ี 8
การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใตหลักธรรมาภิ
บาล

8.1 สงเสริมการกระจายอํานาจใหแกภาคประชาชน
8.2 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมใหมในการปฏิบัติงานและ
บริการประชาชนอยางตอเนื่อง
8.3 พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรใหเพ่ิมข้ึนและ
พรอมรับการเปลี่ยนแปลง
8.4 สงเสริมการมีสวนรวมและการสรางเครือขายของ
ภาคประชาชน
8.5 พัฒนาระบบขอมูลขาวสารและความโปรงใส
สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการประเมินผล
กระทบจากการพัฒนาในทองถ่ิน
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2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.1 วิสัยทัศน (Vision)

“เทศบาลตําบลแวงใหญเมืองนาอยู เชิดชูคุณธรรม มุงสูประชาคมอาเซียน”
2.2 ยุทธศาสตร

1) ยุทธศาสตร: การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
2. สงเสริมสนับสนุนการกีฬา การออกกําลังกายและกิจกรรมนันทนาการ
3. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวยเอดส และ

ผูดอยโอกาส
4. สงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน
5. สงเสริมสุขภาพและอนามัยท่ีดีแกประชาชน
6. สงเสริม สืบสานและอนุรักษศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีท่ีดีงาม
2) ยุทธศาสตร: การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนใหมีความม่ันคงและแขงขันได
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมอาชีพและพัฒนารายไดภาคประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรียและการ

แปรรูปสินคาทางการเกษตร
3. พัฒนาและสงเสริมเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑชุมชนอยางครบวงจร ตั้งแตการผลิต การ

ออกแบบ การบรรจุภัณฑ และการตลาด เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
4. สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม

3) ยุทธศาสตร: การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาเสนทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ท่ีไดมาตรฐานและท่ัวถึง
2. สงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3. สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุขในชุมชน
4. การจัดทําผังเมือง
4) ยุทธศาสตร: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
1. การสรางจิตสํานึกและใหความสําคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ลด

ภาวะโลกรอน
2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย
3. การอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหอุดมสมบูรณ โดยการเพ่ิมพ้ืนท่ีสี

เขียวใหมากข้ึน
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4. การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินใหสมบูรณ
5. การปรับปรุงพัฒนาแหลงน้ํา คู คลอง และการระบายน้ํา
5) ยุทธศาสตร: การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา
1.การเสริมสรางและพัฒนาการเมืองทองถ่ินใหโปรงใส สุจริต ตรวจสอบได
2.การพัฒนาขีดความสามารถการทํางานของบุคลากรใหเกิดกระบวนการเรียนรูและพัฒนา

อยางตอเนื่อง
3.การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในดานการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง และ

งบประมาณ
4.การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัย เพ่ือการบริหารงานและการบริการ

ประชาชน
5.การสงเสริมประชาธิปไตย และกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาล

ทุกข้ันตอน
6.การใหบริการแกประชาชนตามอํานาจหนาท่ีท่ีเก่ียวของดวยความรวดเร็ว โปรงใส เปน

ธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
7.การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช และสถานท่ีปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับการบริการ

ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.3 เปาประสงค

1. พัฒนาทุนทางวัฒนธรรมใหเปนแหลงทองเท่ียว
2. ระบบเศรษฐกิจของชุมชนมีความเขมแข็ง ประชาชนมีอาชีพ
3. โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดมาตรฐานอยางท่ัวถึง
4. องคกรมีศักยภาพในการบริหารงานและผลิตบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
5. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน
6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ไดรับบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน ชุมชน

เขมแข็ง
7. ประชาชนมีความรูและทักษะในดานตาง ๆ เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน

2.4 ตัวช้ีวัด
1) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ไดรับบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพ ไดมาตรฐานมากยิ่งข้ึน
2) ชุมชนเขมแข็งมากยิ่งข้ึน
3) มีกิจกรรมการทองเท่ียวและแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมไดรับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน
4) เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง ประชาชนมีอาชีพ และรายไดท่ีม่ันคงเพ่ิมข้ึน
6) เสนทางคมนาคม ระบบประปา ระบบไฟฟา ระบบระบายน้ํา มีมาตรฐานเพ่ิมข้ึน
7) มีผังเมืองรวมท่ีมีประโยชนตอการวางแผนการใชประโยชนท่ีดินใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน
8) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมี

ความสมดุลและเกิดประสิทธิภาพอยางยั่งยืน
9) องคกรมีศักยภาพในการผลิตบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานเพ่ิมข้ึน
10) ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินมากข้ึน
11) ประชาชนมีความรูและทักษะในดานตางๆ เพ่ิมมากข้ึน
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2.5 คาเปาหมาย
๑) ดานการไดรับบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว
๒) ประชาชนมีความรูและบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
๓) ประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได
๔) มลภาวะและสิ่งแวดลอมไมเปนพิษทําใหชุมชนนาอยูอยางสงบสุข
๕) การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน

2.6 กลยุทธ
๑) พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสรางแหลงน้ําและเก็บกักน้ําเพ่ือการเกษตร  เพ่ือการ

อุปโภคและบริโภค  รวมท้ังวางโครงการเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมและน้ําแลง
๒) สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรดานการศึกษา ครู  นักเรียน  ใหเปนผูมี

คุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
๓) พัฒนา ปรับปรุงพันธุ พืชและเมล็ดพันธุ พืชท่ีดี มีคุณภาพ สงเสริมใหเ กิดเกษตร

อุตสาหกรรม ลดตนทุน  เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลใหมีคุณภาพ สงเสริมสนับสนุนการ
ถนอมและแปรรูปสินคาทางการเกษตร สงเสริมใหมีการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจําหนวยและ
เพ่ือการอนุรักษ และเพ่ิมชองทางตลาด

๔) สงเสริมชุมชนใหเขมแข็ง พัฒนาบทบาทของผูนําชุมชน  คณะกรรมการหมูบานและ
ชุมชนใหพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูดอยโอกาส  ประชาชน
และคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในทองถ่ิน

๕) ปองกันและแกไขปญหาการเสพ  การผลิตและการจําหนายยาเสพติดในทุกระดับ
๖) ดําเนินการโครงการ เพ่ือใหบริการประชาชน และรับทราบปญหา  อุปสรรค และความ

ตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม) สงเสริม
สุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ใหมีสุขภาพแข็งแรง

๗) สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานใหสอดคลองกับความ
จําเปนและความตองการของประชาชน กอสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางท่ัวถึง

๘) พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
โดยการอนุรักษสืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเท่ียว

๙) ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน  นําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายใน
องคกร  สนับสนุนบุคลากรในสังกัดใหไดรับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพ่ิมพูนความรู

๑๐) เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
๑๑) สงเสริม  สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ  หนวยงานตางๆ  ในการเตรียมความ

พรอมในการปองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัย ติดตั้งระบบกลองวงจรปดในเขตชุมชนและสถานท่ี
สําคัญ สนับสนุนการฝกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัย
และการจราจร

๑๒) พัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ํา และปาไมใหมีความอุดม
สมบูรณ สรางจิตสํานึกเพ่ือปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชน และจัดการขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร
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การกําหนดจุดยืนทางดานยุทธศาสตร (Strategic Position) ของเทศบาลกําหนดข้ึนเพ่ือให
แสดงถึงปจจัยแหงความสําเร็จของการบริหารงานภายในองคกร ดวยการหาจุดแข็งขององคกรท่ีจะสามารถ
นําไปใชในการบริหารงาน และนําจุดแข็งนั้นเปนตัวนําไปสูความสําเร็จ ซึ่งยิ่งองคกรมีจุดยืนท่ีชัดเจนมากเทาไร
จะสงผลใหบุคลากรขององคกรสามารถเขาใจตรงกันไมมีความสับสน กลยุทธตางๆ ขององคกรก็จะตอง
สอดคลองกับจุดยืนทางดานยุทธศาสตรดวย

เทศบาลตําบลแวงใหญ ไดกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ไวดังนี้
1. เปนองคกรแหงธรรมาภิบาล

มุงบริหารงานพัฒนาโดย “ยึดม่ันธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน” ประชาชนจะตอง
ไดรับบริการสาธารณะท่ีดีข้ึนหรือไมต่ํากวาเดิม มีคุณภาพมาตรฐาน การบริหารจัดการดวยความโปรงใส มี
ประสิทธิภาพและรับผิดชอบตอผูใชบริการใหมากข้ึน รวมท้ังสงเสริมใหประชาชน ภาคประชาสังคม และชุมชน
มีสวนรวมในการตัดสินใจ รวมดําเนินงานและติดตามตรวจสอบ ท้ังนี้ เพ่ือใหเปนแนวทางการการปฏิบัติ
ราชการใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญ 6 ประการดังนี้

1.หลักนิติธรรม คือ การบริหารองคกรโดยยึดระเบียบกฎหมายตางๆและนําไป
ปฏิบัติอยางเทาเทียม ตลอดจนการตราเทศบัญญัติ ระเบียบขอบังคับและกติกาตาง ๆ ใหทันสมัยและเปนธรรม
ไมเอ้ือประโยชนใหฝายหนึ่งฝายใด เปนท่ียอมรับของประชาชน และยินยอมพรอมใจและถือปฏิบัติรวมกันอยาง
เสมอภาคและเปนธรรม และสรางวัฒนธรรมองคกรท้ังฝายบริหารและพนักงานเทศบาลปฏิบัติตามขอบังคับ
ตางๆท่ีตราข้ึนอยางตรงไปตรงมา ยึดม่ันในผลประโยชนของประชาชนเปนท่ีตั้ง

2.หลักคุณธรรม คือ การบริหารองคกรโดยการยึดถือและเชื่อม่ันในความถูกตองดี
งาม โดยการสรางคานิยมท่ีดีงามใหผูบริหารเทศบาล พนักงานทองถ่ินทุกคนถือปฏิบัติ ไดแก ความซื่อสัตย
สุจริต ความเสียสละ ความอดทนขยันหม่ันเพียร ความมีระเบียบวินัย เปนตน เพ่ือใหการปฏิบัติราชการเปนท่ี
ยอมรับของประชาชน

3. หลักความโปรงใส คือ การบริหารองคกรโดยปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น โดย
การทําใหประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารอยางตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกตองไดโดยการ
ปรับปรุงระบบและกลไกการทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารหรือเปดให
ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลท่ี
มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนการสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน และชวยใหการทํางานของภาครัฐและ
ภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น

4. หลักการมีสวนรวม คือ การบริหารองคกรโดยถือวาประชาชนเปนสวนหนึ่งของ
องคกรยอมท่ีจะมีสวนรวมในการบริหารราชการในดานตางๆของทองถ่ิน โดยใหประชาชนมีสวนรวมรับรู และ
รวมเสนอความเห็นในการตัดสินใจสําคัญ ๆ ของเทศบาล โดยเปดโอกาสใหประชาชนมีชองทางในการเขามามี
สวนรวม ไดแก การแจงความเห็น การไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณการแสดงประชามติ หรืออ่ืน ๆ
หรือการเขามามีสวนรวมในการกําหนดทิศทางเชิงบริหารราชการของเทศบาลภายใตขอระเบียบกฎหมายของ
เทศบาล

5.หลักความรับผิดชอบ คือการบริหารองคกรทองถ่ินหรือปฏิบัติราชการดวยความ
รับผิดชอบโดยผูบริหารเทศบาล ตลอดจนพนักงานเทศบาลทุกคน ตองตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหนาท่ีอยางดียิ่ง
โดยมุงใหบริการแกผูมารับบริการ เพ่ืออํานวยความสะดวกตาง ๆ มีความรับผิดชอบตอความบกพรองในหนาท่ี
การงานท่ีตนรับผิดชอบอยู และพรอมท่ีจะปรับปรุงแกไขไดทันทวงที
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6. หลักความคุมคา คือ การบริหารองคกรทองถ่ินท่ีคํานึงถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการใชจายงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาเทศบาล โดยยึดถือ
ผลประโยชนสูงสุดของประชาชนเปนท่ีตั้ง สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนและแกไขปญหาท่ี
เกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ

ท้ังนี้  เทศบาลตําบลแวงใหญคาดวาเม่ือกําหนดแนวทางการบริหารเทศบาลหรือแนวทางการ
ปฏิบัติราชการโดยยึดม่ันในหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีแลว การพัฒนาทองถ่ินยอมเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดและประชาชนไดรับประโยชนในคุณภาพการจัดบริการสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพและรวดเร็วตลอดจน
เปนไปตามเจตนารมณของประชาชนเจาของทองถ่ินอยางแทจริง

2.เปนเมืองนาอยู สังคมนาอยู ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
มุงพัฒนาใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สงเสริมสนับสนุนการจัดบริการสาธารณะท่ีมี

คุณภาพและไดมาตรฐาน นําไปสูความเปน “เมืองนาอยู สังคมเปนสุข” คือ
(1) การมีผังเมืองท่ีดี มีการจัดแบงการใชประโยชนท่ีดินท่ีไมกอใหเกิดมลพิษและความ

เดือดรอนรําคาญแกประชาชน
(2) มีการจัดสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะท่ีครบถวน สมบูรณ เพียงพอตอความ

ตองการ มีการจัดระบบคมนาคมท่ีเหมาะสม
(3) มีสวนสาธารณะ แหลงนันทนาการเพ่ือการพักผอนหยอนใจท่ีดี เพียงพอตอการ

ใหบริการแกประชาชนอยางท่ัวถึง เปนธรรม
(4) ประชาชนเห็นคุณคาและสามารถอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน
(5) ประชาชนมีโอกาสไดรับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพอยางกวางขวาง ท่ัวถึง

และเทาเทียมกัน
(6) เปนเมืองท่ีมีระเบียบวินัยดี ประพฤติปฏิบัติตนถูกตองตามกฎหมาย  มีความ

ปลอดภัยจากยาเสพติใหโทษ ปลอดภัยจากอาชญากรรม มีการจัดระเบียบสังคมท่ีดี
(7) ประชาชนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี มีความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน
(8) ประชาชนมีงานทํา และมีรายไดอยางเพียงพอตอการดํารงชีวิต พรอมท้ังสงเสริม

สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชนอยางยั่งยืน
(9) มีผูบริหารและจัดการเมืองท่ีมีความสามารถดี มุงปฏิบัติงานเพ่ือประชาชน ชุมชน และ

สังคม ถูกตองตามทํานองคลองธรรม
3. เปนเมืองท่ีมีโครงสรางพื้นฐานท่ีไดมาตรฐาน
การพัฒนาดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เปนหนาท่ีของเทศบาลท่ีตองพัฒนา

ปรับปรุงใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน เชน ขยายเขตจําหนายน้ําประปาใหประชาชนสามารถรับบริการไดทุกครัวเรือน
การขยายเขตไฟฟาแรงดันต่ําและเขตไฟฟาธารณะใหครอบคลุมพ้ืนท่ีเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
กอสรางปรับปรุงบํารุงรักษาผิวจราจรใหไดมาตรฐาน การกอสรางและปรับปรุงทางเทาในถนนสายหลักและสาย
รอง การกอสรางและบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา ท่ีไดมาตรฐาน และมีคุณภาพ เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี รวมถึงการวางแผนการจัดทําผังเมืองรวมเพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแลสงเสริมใหมีการ
ประโยชนท่ีดีไดอยางมีคุณ
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3.3. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น

3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาลไดใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand

(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการ
พัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 จุดแข็ง ( Strengths : S )
1. เทศบาลเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด และมีอํานาจใน

การกําหนดแนวทางการพัฒนา  นโยบายบริหาร  อนุมัติงบประมาณของตนเอง  จึงสามารถแกไขปญหา ความ
ตองการของประชาชนไดอยางแทจริง  และรวดเร็ว

2. เทศบาลมีคณะผูบริหารท่ีมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง ทําใหประชาชนมี
ความกลาท่ีจะเสนอปญหา ความตองการ เม่ือตนเองเดือดรอนทําใหแกไขไดตรงจุด

3. เทศบาลเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท่ีมีบคุลากร   เครื่องมือ อุปกรณท่ีครบครันและ
มีคุณภาพและสามารถใชงานไดตามภารกิจหนาท่ี

4. เทศบาลเปนองคกรท่ีใหบริการประชาชนไดรวดเร็ว
5. บุคลากรของเทศบาลมีความรู ความเขาใจในการใชเครื่องมือ เครื่องใชท่ีทันสมัยซึ่งจะตอง

เก่ียวของกับการปฏิบัติงานทุกระดับ
6. เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการอนุรักษ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี
7. ประชาชนในเขตเทศบาล มีท่ีดินทํากินและมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเอง
8. มีศูนยถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตร
9. มีปราชญชาวบาน  ท่ีสามารถถายทอดวิชาความรูเก่ียวกับภูมิปญญาทองถ่ิน
10. เทศบาลมีพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีเพียงพอ
11. มีกองทุนหมูบานทุกหมูบาน
12. ตลาดสดเทศบาลมีพ้ืนท่ีกวางขวางและการคมนาคมสะดวก
 จุดออน ( Weaknesses : W )
1. ในการบริหารงบประมาณยังไมสามารถกระจายงบประมาณใหครอบคลุมดานเศรษฐกิจ

การคา  การลงทุน โดยสวนมากจะดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐานเกินไป
2. ในการบริหารงบประมาณ  ยังไมสามารถบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาเทศบาลได

เทาท่ีควร เนื่องจากมีงบประมาณดําเนินงานท่ีจํากัด
3. ขาดการประสานงาน ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ใน

การพัฒนาทองถ่ิน
4. การรวมกลุมเพ่ือการผลิต และจําหนายผลผลิตทางการเกษตรมีนอย
5. การสงเสริมดานการออกกําลังกายมีนอย
6. แหลงน้ําเพ่ือการเกษตรไมเพียงพอ
7. คนในชุมชนไมใหความสําคัญของการมีสวนรวมในการแกไขปญหาชุมชน
8. ผลิตภัณฑชุมชนท่ียังไมไดมาตรฐาน
9. ไฟฟาเพ่ือการเกษตรไมเพียงพอ
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85 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน
3.10.ประชาชนไมมีอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเก่ียว

11.การอพยพแรงงาน
12.ขาดการบริหารจัดการภายในของกลุมอาชีพท่ีไดรับเงินสนับสนุนจากเทศบาล
13.ประชาชนขาดความรู ความเขาใจบทบาทหนาท่ีดานการมีสวนรวมและการตรวจสอบ

ติดตามการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
14.การบริหารจัดการภายในตลาดสดเทศบาลยังไมไดมาตรฐาน
15.ผูนําในทองถ่ินมีความสามัคคีกันนอย
16.ขาดการวางผังเมือง
 โอกาส ( Opportunities : O )
1. นโยบายของรัฐบาล  ตองการใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินท่ีมีฐานะการคลังท่ีม่ันคง  มีอิสระดานการเงิน การคลัง และปองกันการทุจริตใหทองถ่ินใสสะอาด
2. นโยบายการกระจายอํานาจตามแผนการกระจายอํานาจให  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

พ.ศ. 2543 ทําใหบทบาทภารกิจ หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินชัดเจนมากข้ึน
3. นโยบายการกระจายอํานาจไปสูทองถ่ิน (พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย

อํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 , พ.ร.ฎ. วาดวยหลักเกณฑและวีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปรับบทบาท ภารกิจ หนาท่ีและพัฒนาระบบ
บริหารของทองถ่ินรูปแบบตาง ๆ ใหมีความเขมแข็งและมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี

4. นโยบายของรัฐบาล  ในการสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการ
พัฒนาทองถ่ิน  และตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

5. เทศบาลมีความพรอมการเขาสูประชาคมอาเซียน
 อุปสรรค ( Threats : T )
1. เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีประสบภัยธรรมชาติตามฤดูกาล  เชน  ภาวะฝนแลง

น้ําทวม  ดินคุณภาพเสื่อม  ดินเค็ม
2. การคมนาคมไมสะดวก  ไมมีรถโดยสารวิ่งระหวางอําเภอเขาสูตัวจังหวัด
3. มีปญหาการอพยพแรงงาน  คนวางงานและแรงงานเรรอน
4. สินคาการเกษตรมีราคาต่ํา ตนทุนการผลิตสูง
5. ไมมีธนาคารในเขตเทศบาล ทําใหไมมีความคลองตัวในการจับจายใชสอย
6. รัฐไมสามารถถายโอนงบประมาณมายังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดตามแผนข้ันตอน

การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ซึ่งกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
รายไดรอยละ 20 ในปงบประมาณ พ.ศ.2544 และเพ่ิมเปนรอยละ 35 ในปงบประมาณ 2549 ทําให
การพัฒนาทองถ่ินในบางเรื่องตองชะงัก

การสรุปสถานการณพัฒนา (การวิเคราะหจุดเข็ง  จุดออน  โอกาส และอุปสรรค)
เทศบาลตําบลแวงใหญ ไดดําเนินการวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ เพ่ือ

ชี้ใหเห็นถึงศักยภาพ  ปญหาและความตองการของประชาชน  โดยเทศบาลไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล
ดังตอไปนี้

(๑) การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนา
 ดานโครงสรางพื้นฐาน สามารถจําแนกไดดังนี้
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86 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน
3.๑) มีเสนทางคมนาคมในพ้ืนท่ีเทศบาลท่ีเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอยละ ๗๐

เปาหมายคือตองการใหไดมากกวานี้หรือรอยละ ๑๐๐ โดยผูบริหารมีนโยบายท่ีจะดําเนินการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปญหาคือ เทศบาลไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากพ้ืนท่ียังไมเปนท่ีสาธารณะ
จะดําเนินการไดก็ตอเม่ือตองเปนท่ีสาธารณะและงบประมาณในการเดินการไมเพียงพอ การแกปญหาคือ
ประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพ่ือท่ีจะทําความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี  และวิธีการท่ีจะ
ดําเนินการแกไขอยางไร และแจงประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพ่ือท่ีจะไดชวยกันแกไข
ปญหาใหกับชุมชน

๒) การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต
ปญหาคือไฟฟาสองสวางทางหรือท่ีสาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีไดท้ังหมด  เนื่องจาก
พ้ืนท่ีท่ีมีความตองการใหติดตั้งไฟฟาสองสวางนั้นยังไมเปนท่ีสาธารณะและงบประมาณไมเพียงพอ เทศบาลจึง
ไมสามารถดําเนินการไดเชนเดียวกับถนน  การแกปญหาคือ  ประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพ่ือท่ีจะ
ทําความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี  และวิธีการท่ีจะดําเนินการแกไข และแจงประชาสัมพันธใหประชาชน
ไดรับทราบถึงเหตุผลเพ่ือท่ีจะไดชวยกันแกไขปญหาใหกับชุมชน

๓) การประปา หมูบานในเขตเทศบาลมีน้ําประปาใชจากประปาในหมูบานและอีก
สวนหนึ่งจากประปาของสวนภูมิภาค สามารถใหบริการไดครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต
และมีน้ําใชตลอดท้ังป  ปญหาคือ ประปาหมูบานมีการชํารุดเสียหายบอยครั้งทําใหปริมาณน้ําไมเพียงพอจึงตอง
อาศัยน้ําประปาจากสวนภูมิภาคซึ่งมีคาใชจายท่ีสูงกวาการใชน้ําประปาหมูบาน ปจจุบันเทศบาลยังไมประสบ
ปญหาการขาดแคลนน้ํา การแกปญหาคือ การจัดหาแหลงน้ําใหม การขุดเจาะน้ําบาดาล เทศบาลก็ไดนําบรรจุ
ในแผนพัฒนาสามปเพ่ือท่ีจะพิจารณาดําเนินการในปตอไป เม่ือมีงบประมาณและความจําเปนก็สามารถ
ดําเนินโครงการไดตอเนื่อง เพ่ือตอบสนองตอความตองการของประชาชนตอไป

 ดานท่ีอยูอาศัยและการอุปโภคบริโภค
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชากรในพ้ืนท่ีมีท่ีอยูอาศัยท่ีม่ันคง ปญหาคือมีบาง

ครัวเรือนเทานั้น ท่ียังตองการความชวยเหลือในการซอมแซมท่ีอยูอาศัย การแกปญหาคือเทศบาลไดมีโครงการ
ชวยเหลือประชาชนดานท่ีอยูอาศัย แตงบประมาณมีจํากัดถามีงบประมาณท่ีมากกวานี้เทศบาลก็จะดําเนินการ
ใหไดครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  บานเรือนสวนมากมีความเปนระเบียบเรียบรอยและถูกสุขลักษณะ ในชุมชนมี
การเกิดมลพิษเพียงเล็กนอย เพราะในเขตเทศบาลไมมีโรงงานอุตสาหกรรม ทุกครัวเรือนมีน้ําสําหรับบริโภค
โดยบางครัวเรือนซื้อน้ําท่ีบรรจุในถังหรือขวด  แตหลายครัวเรือนบริโภคน้ําท่ีไดจากน้ําฝน  ทําใหเกิดปญหาน้ํา
ดื่มท่ียังไมสะอาดเทาท่ีควร  การแกปญหาเบื้องตนคือประชาสัมพันธใหมีการปดฝาภาชนะใหมิดชิดและมีท่ี
กรองน้ําฝนหรือการตมน้ําใหเดือดกอนเก็บไวดื่ม

(๒) การวิเคราะหขอมูลดานเศรษฐกิจ
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา ประชากรสวนใหญทําการเกษตร รอยละ ๗๐ เชน ขาว

ออย  มันสําปะหลัง  ตามลําดับ  รายไดสวนมากมาจากการทําการเกษตร  และมีรายไดจากสัตวเลี้ยงไมมาก
คนอายุ ๑๕ – ๖๐ ปมีอาชีพและรายได ผูสูงอายุ ๖๐ ปข้ึนไป รอยละ ๙๐ มีอาชีพและมีรายได ประชากร
บางสวนมีรายไดจากการรับจางท้ังในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี  ชุมชนในเขตเทศบาลบางหมูบานสวนมากมีอาชีพ
คาขาย  มีหางราน รานคา  ทําใหมีรายไดมากจากการคาขาย ซึ่งภาวะเศรษฐกิจของเทศบาลจึงไมเทากัน แต
ปญหาก็คือ รายไดเฉลี่ยต่ํากวาคนละ ๓๐,๐๐๐ บาทตอปรอยละ ๗๕ ไมมีการเก็บออม สาเหตุเปนเพราะวา
ราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ําคาครองชีพสูง  มีเงินแตซื้อของไดนอยลง  ประชากรมีพ้ืนท่ีในการทางเกษตร
บางสวนในท่ีท่ีมีน้ําทวมเปนประจํา  บางพ้ืนท่ีภาวะฝนท้ิงชวง มีพ้ืนท่ีในการทําการเกษตรนอย การขยายตัวของ
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87 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน
3.ประชากรเพ่ิมข้ึนมาก เริ่มเกิดเปนชุมชนแออัดและสงผลกระทบกับสภาวะแวดลอม  เชน ปริมาณการปลอยน้ํา

เสียจากครัวเรือนลงสูรางระบายน้ํามีมากข้ึน  เกิดปญหาการรองเรียนมายังเทศบาล  การแกปญหาคือ เทศบาล
ก็ไดลงพ้ืนท่ีแกไขปญหาในทุกครั้ง เทศบาลไดแกไขปญหาโดยจัดโครงการสงเสริมอาชีพ เพ่ือใหชุมชนมีรายได
เสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อุดหนุนกลุมอาชีพในชุมชน  แตการพัฒนาดานนี้ยังไมบรรลุ
วัตถุประสงคเทาท่ีควร เนื่องจากกลุมอาชีพตางๆ ยังขาดความรูดานการบริหารจัดการและความรูดาน
การตลาด

(๓) การวิเคราะหขอมูลสังคม
 ดานแรงงาน

จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชากรท่ีมีอายุ ๑๕ – ๖๐ ป อยูในกําลังแรงงาน
รอยละ ๙๕ เม่ือเทียบกับอัตราสวนกับจังหวัด รอยละ ๗๓.๙๙ ซึ่งสูงกวามาก  แตคาแรงในพ้ืนท่ีต่ํากวา
ระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานดานการเกษตร  ประชากรอายุระหวาง ๒๕ – ๕๐ ป บางสวน ไปรับจาง
ทํางานนอกพ้ืนท่ี  รวมท้ังแรงงานท่ีไปทํางานตางประเทศ  ปญหาท่ีพบคือ ประชากรตองไปทํางานนอกพ้ืนท่ีใน
เมืองท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  หางรานใหญๆ  เพราะในพ้ืนท่ีไมมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจาง
แรงงานเยอะ เพราะพ้ืนท่ีสวนมากเปนท่ีอยูอาศัย  ปญหานี้ยังไมสามารถแกไขได

 ดานสุขภาพและสาธารณสุข
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา ประชาชนสวนมากมีสุขภาพท่ีดี  มีการคัดกรอง

สุขภาพใหกับประชาชนกลุมเสี่ยง  โรคท่ีมักเกิดแกประชากรในชุมชน เชนกัน  ไดแก โรคความดัน เบาหวาน
โรคเอดส  โรคไขเลือดออก  มือ-ปาก-เทาในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเขารับการรักษาพยาบาล  ปญหา
คือประชาชนบางรายไมยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําป  การแกไขปญหา คือ เทศบาลและ
หนวยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ไดจัดกิจกรรมรวมมือกันรณรงคใหชุมชนเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็
ไดผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนใหความรวมมือเปนอยางดี  แตตองเปนการดําเนินการอยางตอเนื่องเปนประจํา
ทุกป  จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไมไดกินอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ  การใชยาเพ่ือบําบัดอาการ
เจ็บปวยท่ีไมเหมาะสม  การออกกําลังกายยังไมสมํ่าเสมอ  และประชากรสวนมากไมไดรับการตรวจสุขภาพ
ปญหาเหลานี้เทศบาลพยายามอยางยิ่งท่ีจะแกไข  โดยรวมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข จัดกิจกรรมเพ่ือ
แกไขปญหา

 ดานการศึกษา
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปเต็ม รอยละ ๙๙ อาน

เขียนภาษไทยและคิดเลขอยางงายได  เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ป  รอยละ ๑๐๐ ไดรับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ป
ไดเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ หรือเทียบเทา และท่ีไมไดเรียนตอมีงานทํา รอยละ ๙๙ ดานการศึกษาอยูใน
เกณฑท่ีดี  ปญหาคือ  ยังไมสามารถท่ีจะแขงขันกับเมืองใหญๆ ได  การแกปญหาของเทศบาล  ไดจัดกิจกรรม
ใหกับเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนในเขต
พ้ืนท่ี และรวมกันจัดกิจกรรมตางๆ กับทางโรงเรียน

 ดานคานิยมของคนในพื้นท่ี
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ) ประชากรใน

เขตเทศบาลใหความรวมมือกันทํากิจกรรมสาธารณะตางๆ  ผูสูงอายุ  ผูพิการไดรับการดูแล  ปญหาคือ
ประชากรในครัวเรือนมีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ รวมท้ังท่ีเปนครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุน  การ
แกปญหาของเทศบาลคือ จัดกิจกรรมตางๆ ในชุมชน  พยายามท่ีจะใหทุกสวนทุกฝายทุกคนมีสวนรวมและ



§Ò¹á¼¹áÅÐ§º»ÃÐÁÒ³ ½�ÒÂ¸ØÃ¡ÒÃ ÊíÒ¹Ñ¡»ÅÑ´à·ÈºÒÅ  à·ÈºÒÅµíÒºÅáÇ§ãË�  ÍíÒàÀÍáÇ§ãË�  ¨Ñ§ËÇÑ´¢Í¹á¡�¹

88 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน
3.รณรงคใหเห็นถึงโทษของการดื่มสุรา  ใหชุมชนเห็นความสําคัญของครอบครัว  เชน  การแขงขันกีฬาชุมชน

แอโรบิคแดนส  งานประเพณี  เปนตน
 ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  สวนมากครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี มี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เทศบาลมีการติดตั้งกลองวงจรปดในจุดท่ีเปนท่ีสาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณ
ไฟกระพริบทางรวมทางแยก รวมท้ังไดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในชวงเทศกาลท่ีมีวันหยุดหลายวันเพ่ือ
อํานวยความสะดวกใหกับประชาชน  แตปญหาท่ีพบเปนประจําคือการทะเลาะวิวาทของกลุมวัยรุนโดยเฉพาะ
ในสถานท่ีจัดงานดนตรี  งานมหรสพ  เปนปญหาท่ีชุมชนไดรับผลกระทบเปนอยางมาก  การแกไขปญหา คือ
การแจงเตือนใหผูปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธใหทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษ
ท่ีไดรับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความรวมมือไปยังผูนํา การขอกําลังจาก ตํารวจ  ผูนํา  อปพร.
เพ่ือระงับเหตุไมใหเกิดความรุนแรง  แตจะไมใหเกิดข้ึนเลยยังเปนปญหาท่ีปจจุบันไมสามารถท่ีจะแกไขได  ท้ังท่ี
มีการรวมมือกันหลายฝาย เปนเรื่องท่ีทางเทศบาลจะตองหาวิธีท่ีจะแกไขปญหาใหกับประชาชนตอไปตาม
อํานาจหนาท่ีท่ีสามารถดําเนินการได

 ดานยาเสพติด
ปญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาลมีผูท่ีติดยาเสพติดแตเม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนถือวานอย

เหตุผลก็เนื่องมาจากวาไดรับความรวมมือกับทางผูนํา  ประชาชน  หนวยงานของเทศบาลท่ีชวยสอดสองดูแล
อยูเปนประจํา การแกไขปญหาของเทศบาลสามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาท่ีเทานั้น  เชน  การณรงค
การประชาสัมพันธ  การแจงเบาะแส  การฝกอบรมใหความรู  ถานอกเหนือจากอํานาจหนาท่ี  ก็เปนเรื่องของ
อําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี ท้ังนี้ เทศบาลก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด

(๔) การวิเคราะหขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในพ้ืนท่ีของเทศบาลสวนมากเปนพ้ืนท่ีสําหรับเพาะปลูก ท่ีอยูอาศัย  รานคา  สถานประกอบการ

ตามลําดับ  และมีพ้ืนท่ีเพียงเล็กนอยท่ีเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี  ก็ไดแก  ดิน  น้ํา
ตนไม อากาศท่ีไมมีมลพิษ ปญหาคือ เนื่องจากวาพ้ืนท่ีบางสวนเปนดินเค็ม  น้ําใตดินก็เค็ม  หรือไมก็เปนน้ํา
กรอย  ไมสามารถท่ีจะนําน้ําจากใตดินมาใชในการอุปโภค-บริโภคไดได ตองอาศัยน้ําดิบจากแหลงอ่ืน  และ
น้ําฝน  น้ําในการเกษตรก็ตองรอฤดูฝน มีแหลงน้ําใชในการเกษตรไมเพียงพอ  ปญหาคือยังไมสามารถหาแหลง
น้ําสําหรับการเกษตรไดเพ่ิมข้ึน  เพราะพ้ืนท่ีสวนมากเปนของประชาชน  เอกชน  ปญหาดานขยะ  เม่ือชุมชน
แออัดขยะก็มากข้ึน  การแกไขปญหา เทศบาลไดจัดทําโครงการเพ่ือแกปญหาใหกับประชาชนและเปนไปตาม
ความตองการของประชาชน เชน โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะใหครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ี โครงการปลูกตนไม
ในวันสําคัญตางๆ ในพ้ืนท่ีของตนเองและท่ีสาธารณะรวมท้ังปรับปรุงสภาพภูมิทัศนของเมืองใหรมรื่นสวยงาม
ใหเปนเมืองนาอยู เปนท่ีพักผอนหยอนใจของประชาชน  ฯลฯ

(๕) ดานการเมือง – การบริหาร
เทศบาลไดจัดตั้งหมูบานในเขตเทศบาล มีท้ังหมด 7 หมูบาน ประชาชนมีสวนรวมในการจัดซื้อ

จัดจางของเทศบาล  ประชาชนใหความรวมมือดานการเลือกตั้งเปนอยางดีเชน การเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาล ในป พ.ศ. ๒๕๕5 ประชาชนมาใชสิทธิเลือกตั้ง จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ๑,๙๒๗
คน จากผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น ๒,๗๔๘ คน คิดเปนรอยละ ๗๑.๗๖ จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาล๑,๙๗๗ คน  จากผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น ๒,๗๓๗ คน  คิดเปนรอยละ ๗๒.๒๓ ปญหาคือการแขงขัน
ทางการเมืองคอนขางสงู มีจุดท่ีนาสังเกตคือ มีการยายเขายายออกชวงท่ีจะมีการเลือกตั้ง ไมวาจะเปนการเลือก
ผูใหญบาน  สมาชิกสภา  นายกเทศมนตรี  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผูใหญบาน  การแกไขปญหาของเทศบาล
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89 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน
3.คือ  ขอความรวมมือ  ผูนํา  เจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบใหระมัดระวัง สอดสองพฤติกรรมและใหรายงาน

อําเภอทราบ  การรณรงค  ประชาสัมพันธ  ใหขอมูลท่ีถูกตอง  เก่ียวกับขอกฎหมายของการเลือกตั้งท่ีกระทําได
และทําไมไดใหประชาชนไดรับทราบ ปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนเทศบาลก็ไดพยายามแกไข  โดยเรื่องจากการ
ประชุมประชาคมทองถ่ินทุกชุมชนในเขตเทศบาล ในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  จากผลการประชุมทุกครั้ง
ท่ีเทศบาลจัดข้ึน มีประชาชนสนใจเขารวมประชุมรวมท้ังแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย สงผลใหเทศบาล
ดําเนินงานตามความตองการของประชาชน และประชาชนไดรับประโยชน และมีสวนรวมในการพัฒนา
เทศบาล นอกจากนี้ เทศบาลไดจัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล อสม. และกรรมการชุมชน โครงการอ่ืนๆ สําหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพ่ือนํา
ความรูและประสบการณท่ีไดรับมาพัฒนาเทศบาลใหเจริญเทาเทียมกับเทศบาลอ่ืนๆ และเทศบาลมีโครงการ
จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โครงการบางโครงการตองระงับไว
เนื่องจากขอจํากัดดานงบประมาณ มีอัตรากําลังพนักงานเทศบาลจํากัด ไมเพียงพอตอการตอบสนองความ
ตองการของประชาชนในดานบริการ

๓.๒ การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาลนั้น  ได ทําการประเมินสถานการณ

สภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ดาน
สถานการณภาพ

แวดลอม
ภายนอกท่ี
เกี่ยวของ

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปญหา/
ความตองการ

พื้นท่ีเปาหมาย/
กลุมเปาหมาย

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต

๑. โครงการสราง
พื้นฐาน

๑) ขาดแคลนแหลง
น้ําในการเกษตร
และน้ําประปา
สําหรับอุปโภค-
บริโภคยังไม
พอเพียงและยัง
ไมไดมาตรฐาน

- แหลงน้ําและ
น้ําประปาในการ
อุปโภค-บริโภค

- ในเขตเทศบาล - ประชาชนมีแหลง
น้ําและมีน้ําประปา
ใชอยางพอเพียงมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานมากข้ึน
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90 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน
3.

ดาน
สถานการณภาพ

แวดลอม
ภายนอกท่ีเกี่ยวของ

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา/

ความตองการ

พื้นท่ีเปาหมาย/
กลุมเปาหมาย

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต

๑. โครงการสราง
พื้นฐาน

๒) ไฟฟาสองสวางทาง
และท่ีสาธารณะยังไม
สามารถดําเนินการ
ครอบคลุมพ้ืนท่ีได
ท้ังหมด

- ไฟฟา - ทางและท่ี
สาธารณะในเขต
เทศบาล

- ทางและท่ี
สาธารณะมีแสง
สวางเพียงพอ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ปองกันการเกิด
อาชญากรรมได

๓) ชุมชนขยายมากข้ึน
ระบบระบายน้ํายังไม
เพียงพอ เกิดการอุดตัน
สงกลิ่นเหม็นกอความ
รําคาญ

- ราง/ทอระบายน้ํา - พ้ืนท่ีในเขต
เทศบาล

- มีรางระบายน้ํา
สามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก ไมอุดตัน
ไมสงกลิ่นเหม็นกอ
ความรําคาญ

๔) ประชาชนตองการ
เสนทางในการสัญจรไป
มาเพ่ิมมากข้ึนและ
เทศบาลไมสามารถ
ดําเนินการไดเนื่องจาก
พ้ืนท่ียังไมเปนท่ี
สาธารณะ จะดําเนินการ
ไดก็ตอเม่ือตองเปนท่ี
สาธารณะ

- เสนทางคมนาคม - เสนทางคมนาคม
ท่ีเปนสาธารณะ
และประชาชนมี
ความตองการให
ดําเนินการ

- มีเสนทางในการ
คมนาคมเพียงพอ
และ ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

๒. ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต

๑) มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม โรคระบาด
โรคติดตอ

- ดานสาธารณสุข - ในเขตเทศบาล ในพ้ืนท่ีไมมีการ
ระบาดของโรค
อุบัติใหม โรค
ระบาด  โรคติดตอ

๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีปวย
เปนโรคเรื้อรังแนวโนมท่ี
เพ่ิมข้ึน เชน เบาหวาน
ความดัน

- ประชาชนกลุม
เสี่ยงและผูปวย
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91 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน
3.

ดาน
สถานการณภาพ

แวดลอม
ภายนอกท่ีเกี่ยวของ

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา/

ความตองการ

พื้นท่ีเปาหมาย/
กลุมเปาหมาย

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต

๓) ปริมาณขยะและน้ํา
เสียเพ่ิมมากข้ึน

- ในเขตเทศบาล - ปริมาณขยะและ
น้ําเสียถูกกําจัดให
หมดดวยวิธีการท่ี
ถูกตอง

๔) ประชาชนบริโภค
อาหารท่ีปลอดภัย

- ประชาชนในเขต
เทศบาล

- ประชาชนทราบ
และสามารถเลือก
บริโภคอาหารท่ี
ปลอดภัยไดถูกตอง

๕) ประชาชนในพ้ืนท่ีบาง
รายมีท่ีอยูอาศัยไมม่ันคง
แข็งแรง

- ท่ีอยูอาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ี
ท่ีไดรับความเดือน
รอนเรื่องท่ีอยูอาศัย

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ไดรับความชอย
เหลือซอมแซมท่ีอยู
อาศัยใหม่ังคง
แข็งแรง

๖) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพ่ิมมากข้ึนทํา
ใหเกิดการขยายตัวของ
อาคารบานเรือนทําให
เกิดเปนชุมชนแออัด

- ประชากร - พ้ืนท่ีในเขต
เทศบาล

- ควบคุมการ
กอสรางอาคาร
บานเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพ่ือไม
เกิดปญหาจากการ
กอสรางอาคาร

7) ประชาชนบาง
ครัวเรือนบริโภค-บริโภค
น้ําท่ียังไมสะอาดและมี
สิ่งเจือปน เชน จากน้ําฝน
น้ําท่ีไมไดคุณภาพ มี
ตะกอน

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
เทศบาล

- ประชาชนบริโภค
น้ําท่ีสะอาดถูก
สุขลักษณะ

8) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไมพอเพียง
เด็กนักเรียนไมไดรับ
การศึกษาตอในระดับท่ี
สูงกวาข้ันพ้ืนฐาน และ
ขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัว
ยากจน

- สังคมในชุมชน - เด็กนักเรียนใน
เขตเทศบาล

- มีสื่อการเรียนการ
สอนท่ีพอเพียง
เด็กนักเรียนไดรับ
การศึกษาท่ีสูงข้ึน
มีงบประมาณใน
การศึกษาเลาเรียน
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92 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน
3.

ดาน
สถานการณภาพ

แวดลอม
ภายนอกท่ีเกี่ยวของ

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา/

ความตองการ

พื้นท่ีเปาหมาย/
กลุมเปาหมาย

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต

9) เด็กและผูสูงอายุบาง
ครอบครัว ผูสูงอายุอยู
ตามลําพัง และรับภาระ
ในการดูแลเด็ก

- ผูสูงอายุและเด็ก
ในเขตเทศบาล

- ผูสูงอายุและเด็ก
ไดรับการดูแลท่ีดี

10) เยาวชนและวัยรุน
ติดเกมส สิ่งลามก  บุหรี่
เหลา สาเสพติด และทอง
กอนวัยอันสมควร

- เยาวชนและวัยรุน
ในเขตเทศบาล

- เยาวชนและวัยรุน
มีอนาคตท่ีดี

11) ประชาชนกรอายุ
ตั้งแต ๓๕ ข้ึนไป  ไมได
ตรวจสุขภาพประจําป
จํานวน ๒๙๑ คน

- ประชาชนในเขต
เทศบาลท่ีอายุ ๓๕
ข้ึนไป

- ประชาชนท่ีอายุ
๓๕ ข้ึนไปไดรับการ
ตรวจสุขภาพทุกคน

12) ประชากรท่ีสูบบุหรี่
จํานวน ๓๐๐ คน ดื่มสุรา
จํานวน ๑๗๑ คน

- ประชาชนท่ีสูบ
บุหรี่และดื่มสุรา

- ประชาชนเลิกสูบ
บุหรี่และเลิกดื่ม
สุรา

๓. ดานการ
วางแผน การ
สงเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและ
การทองเท่ียว

๑) ประชาชนไมมีการ
วางแผนในการ
ดําเนินงาน

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
เทศบาล

- ประชาชน
สามารถวาง
แผนการดําเนินงาน
ไดเอง

๒) ขาดแหลงเงินลงทุนใน
การทํากิจการและ
ประกอบอาชีพ

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
เทศบาล

- มีแหลงเงินทุนใน
การทํากิจการและ
ประกอบอาชีพ

๓) ประชาชนขาดสถานท่ี
จําหนายสินคา

- การพาณิชย  กรรม - รานคาแผลงลอย - รานคาแผงลอยมี
สถานท่ีในการขาย
จําหนายสินคา

๔) ผลผลิตทาง
การเกษตรราคาตกต่ํา
ระยะทางในการขนสง
ผลผลิตไกลจากแหลงรับ
ซื้อ

- เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมีราคา
สูงข้ึน

สถานการณภาพ ขอบขายและปริมาณ พื้นท่ีเปาหมาย/ ความคาดหวังและ
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93 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน
3.ดาน แวดลอม

ภายนอกท่ีเกี่ยวของ
ของปญหา/

ความตองการ
กลุมเปาหมาย แนวโนมอนาคต

๕) คาแรงต่ําคาครองชีพ
สูงขาดแคลนการจางงาน

- ผูประกอบอาชีพ
รับจาง

- คาแรงสูงข้ึน
เหมาะสมกับคา
ครองชีพ มีการจาง
งานมากข้ึน

๖) ครัวเรือนมีรายได
เฉลี่ยตอป ต่ํากวา
๓๐,๐๐๐ บาท   จํานวน
๙ ครัวเรือน

- ประชาชนท่ีมี
รายไดต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐาน

- ไมมีครัวท่ีตก
เกณฑมาตรฐาน
รายได

๔. ดานการจัด
ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบรอย

1) มีการขโมยทรัพยสิน
ของประชาชนและ
ราชการรวมท้ังเกิดการ
ทะเลาะวิวาทกันในชุมชน

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของ
ประชาชน

- ประชาชนและ
สวนราชการ

- มีการปองกันและ
รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชนละสวน
ราชการ เชน การ
ติดตั้งกลองวงจร
ปด  การใหผูนํา
อปพร. ควบคุม
และระงับเหตุทะ
เลาวิวาท

๕. ดานการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

๓) เปนพ้ืนท่ีท่ีมีดินเค็ม
และน้ําใตดินเปนน้ําเค็ม
หรือมีรสกรอย ไม
สามารถใชในการเกษตร
และอุปโภค-บริโภคได

- ดินและน้ําใตดิน - พ้ืนท่ีในเขต
เทศบาล

- ปญหาเรื่องดิน
เค็มลดลง จัดหา
แหลงน้ําจากแหลง
อ่ืนเพ่ิมมากข้ึน

๔) มีปญหาเรื่องขยะและ
น้ําเสียเพ่ิมมากข้ึนสงกลิ่น
เหม็นรําคาญ

- สิ่งแวดลอม - ผูประกอบการ
และชุมชนในเขต
พ้ืนท่ีเทศบาล

- ปญหาขยะและ
น้ําเสียลดลง
ผูประกอบการ
สามารถกําจัดขยะ
และน้ําเสียเองได
โดยไมสงผลกระทบ
ตอชุมชน
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3.

ดาน
สถานการณภาพ

แวดลอม
ภายนอกท่ีเกี่ยวของ

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา/

ความตองการ

พื้นท่ีเปาหมาย/
กลุมเปาหมาย

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต

๖. ดานศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีต ประเพรีและปญหา
ทองถ่ินถูกลืมเลือนไป
มาก

- ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีต ประเพรีและ
ปญหาทองถ่ิน ถูกลืม
เลือนไปมาก

- ประชาชนในเขต
เทศบาล

- ยกยอง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ
ชาวบานในโอกาส
ตางๆ เพ่ือเปน
ตัวอยางแกเยาวชน
และประชาชน
ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีต ประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน
ไมถูกลืมและคงอยู
สืบไป
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การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
การปฏิบัติ ไปสูการปฏิบัติ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน

ที่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
หนวยงาน
สนับสนุน

๑ การพัฒนาคนและสังคมที่
ทีคุณภาพ

บริหารทั่วไป
บริการชุมชนและ
สังคม
การเศรษฐกิจ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการศึกษา
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสังคมสงเคราะห

สํานัก
ปลัดเทศบาล
กองสาธารณสุขฯ
กองชาง

กองคลัง

๒ การพัฒนาเศรษฐกิจใน
ระดับชุมชนใหมีความ
มั่นคงและแขงขันได

บริการชุมชนและ
สังคม
การเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย
แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

สํานัก
ปลัดเทศบาล

กองคลัง

๓ การพัฒนาเมืองและชุมชน
นาอยู

บริหารทั่วไป
บริการชุมชนและ
สังคม

แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน
แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

สํานัก
ปลัดเทศบาล
กองชาง

๔ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

บริการชุมชนและ
สังคม
การเศรษฐกิจ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานสาธารณสุข

สํานัก
ปลัดเทศบาล
กองสาธารณสุขฯ

๕ การพัฒนาการบริหาร
ภาครัฐ

การดําเนินงานอ่ืนๆ แผนงานงบกลาง สํานัก
ปลัดเทศบาล
กองสาธารณสุขฯ
กองคลัง

รวม 5 ยุทธศาสตร ๔ ดาน ๑๐ แผนงาน 1 สํานัก/3 กอง

สวนที่ 4
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การติดตามและประเมินผล

1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น  จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะตอง

ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะตอง ดําเนินการ
ประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือ
สอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท
๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑ๆ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาทอง ถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
2. การติดตามประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนการติดตามและประเมินผลความสอดคลองและ
ความสําเร็จของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการตามแผนดําเนินงานวาเปนไปตามเปาหมายการ
พัฒนาท่ีสอดคลองกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดหรือไม
และโครงการพัฒนานั้นประสบความสําเร็จตามกรอบการประเมินระดับใด โดยมีข้ันตอนดังนี้

ข้ันตอนท่ี 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินกําหนดกรอบแนวทางและ
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและประเมินผล
โครงการพัฒนาตามท่ีไดดําเนินการ ดังนี้

1.1 การกําหนดกรอบ แนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผน กําหนดแนวทางการติดตาม
และประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้

(1) ความสอดคลองของยุทธศาสตร แผนพัฒนาทองถ่ินและกลยุทธท่ีกําหนด
(2) ความเพียงพอของทรัพยากรเพ่ือการดําเนินกิจกรรมของหนวยงาน
(3) ความกาวหนาของกิจกรรมท่ีกําหนดไวตามแผนโดยมีการติดตามผล
(4) ประสิทธิภาพ เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตกับทรัพยากรท่ีใชในการประเมิน

ประสิทธิภาพ
(5) ประสิทธิผลเปนการศึกษาผลท่ีไดรับ
(6) ผลลัพธและผลผลิตเปนการประเมินผลประโยชน ท่ี เ กิดจากการทํากิจกรรมท่ีมีตอ

กลุมเปาหมายท่ีไดรับบริการ และการประเมินผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรม
(7) การประเมินผลกระทบ เปนการศึกษาผลท่ีไดรับรวมยอด

สวนที่ 5
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินอาจนําแนวทางท้ังหมดท่ีกําหนดมาใชหรือ
อาจเลือกใชในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินได โดยอยางนอยตองสามารถประเมินความสอดคลองและความสามารถวัดความสําเร็จหรือ
ความกาวหนาของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับคณะกรรมการฯ
จะพิจารณา

1.2 การกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจกําหนดแนวทาง ดังนี้

(1) การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ
(2) การประเมินผลโครงการหรือการประเมินประสิทธิผล
(3)การประเมินผลกระทบ

ข้ันตอนท่ี 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการติดตามและประเมินผลแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนดโดยสามารถติดตาม
และประเมินผลไดตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ข้ันตอนท่ี 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด โดยสามารถติดตามและเมินผลไดตั้งแตกอน
เริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

ข้ันตอนท่ี 4 รายงานและเสนอความเห็นชอบซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน
เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินนําเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด พรอมประกาศผลการติดตามและประเมินผลใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดย
ท่ัวกันอยางนอยปละ 1 ครั้ง

ข้ันตอนท่ี 5 คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินอาจใหความเห็นชอบหรือ
ขอเสนอแนะในการายงานติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
โครงการพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน
และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัดได

5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548

หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขอ 28 ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน

ประกอบดวย
(1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน
(2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน
(3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน
(4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
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โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรการอีกหนึ่งคน
ทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามขอ 28 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป และอาจ
ไดรับการคัดเลือกอีกได

ขอ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้
(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน

เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมทุก
ป ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน

(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร
ขอ 30 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวม

ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไดโดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางขอกําหนดขอบขายและ

รายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน
(2) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน
(3) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล
(4) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผลรายงาน

ผลการดําเนินการซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพ่ือประเมินผล
การรายงานผล เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถ่ิน

(5) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน

ขอ 31 เพ่ือประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพ่ือใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตามความเหมาะสม
วิธีในการติดตามและประเมินผล มีข้ันตอนการติดตามและประเมินผลดังนี้

1. กําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

2. สรางและพัฒนาเครื่องมือสําหรับการติดตามและประเมินผล
3. เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือพิจารณาให

ความเห็นชอบกรอบแนวทาง วิธีการ และเครื่องมือสําหรับการติดตามและประเมินผล
4. ประชุมชี้แจงแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล รวมกับคณะผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของเพ่ือ

จัดเตรียมขอมูลสําหรับรองรับการประเมินกอนลงพ้ืนท่ีจริง
5. ลงพ้ืนท่ีสําหรับติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตาม

กรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด
6. ประชุมสําหรับการติดตามและประเมินผลแลวเสนอคณะผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของ ตามกรอบ

แนวทางและวิธีการท่ีกําหนดแนวทางการติดตามประเมินผล
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99 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน

วิธีในการติดตามและประเมินผล มีข้ันตอนการติดตามและประเมินผลดังนี้
1. กําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2. สรางและพัฒนาเครื่องมือสําหรับการติดตามและประเมินผล
3. เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือพิจารณาให

ความเห็นชอบกรอบแนวทาง วิธีการ และเครื่องมือสําหรับการติดตามและประเมินผล
4. ประชุมชี้แจงแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล รวมกับคณะผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของเพ่ือ

จัดเตรียมขอมูลสําหรับรองรับการประเมินกอนลงพ้ืนท่ีจริง
5. ลงพ้ืนท่ีสําหรับติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตาม

กรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด
6. ประชุมสําหรับการติดตามและประเมินผลแลวเสนอคณะผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของ ตามกรอบ

แนวทางและวิธีการท่ีกําหนดแนวทางการติดตามประเมินผล

แนวทางการติดตามประเมินผลของเทศบาลตําบลแวงใหญ
1. การติดตามประเมินผลใชแผนดําเนินงานเปนฐานขอมูลในการติดตามประเมินผล โดยคัดเลือก

โครงการพัฒนาท่ีเปนประโยชนตอประชาชนและทองถ่ินมาติดตามและประเมินผล
2. การติดตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลแวงใหญ ใชแผนดําเนินงานเปนฐานขอมูล ในการติดตาม

วามีการดําเนินการเปนไปตามหวงระยะเวลาท่ีกําหนดหรือไมอยางไร โดยติดตามปละ 2 ครั้ง คือ ติดตาม
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม

3. โครงการท่ีดําเนินการโดยเทศบาลท้ังในกรณีดําเนินการเอง หรือ บูรณาการรวมกับหนวยงานอ่ืน
หลังเสร็จสิ้นโครงการตองจัดใหมีการรายงานผลและประเมินผลการดําเนินงานวาบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว
หรือไม

กําหนดเคร่ืองมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล
ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด

เครื่องมือท่ีใชในการติดตามประเมินผล ดังนี้
1. การทดสอบและการวัด (Tests and Measurements) วิธีการนี้จําทําการทดสอบและ

วัดผล เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบตางๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการ
วัด เครื่องมือชนิดนี้จะทดสอบและการวัดเก่ียวกับโครงการกอสราง และอ่ืนๆ เปนตน

2. การสัมภาษณ (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเดี่ยว  หรือกลุมก็ได  การสัมภาษณ
จะเปนยืนยันวาผู มีสวนเก่ียวของ  ผูไดรับผลกระทบมีความเก่ียวของและไดรับผลกระทบในระดับใด
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะตองกําหนดแนวทางการสัมภาษณ  ซึ่งการใหไดขอมูลการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตรโดยใชวิธีการเชิงคุณภาพ  และควรสัมภาษณแบบไมเปนทางการ  อาจทําได 2 วิธี คือ

2.1 การสนทนาตามธรรมชาติ (Natural Conversation) เปนการสัมภาษณใน
รูปแบบการสนทนาระหวางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผูใหขอมูล เปนการขอขอมูลเพ่ิมเติม หรือ
ขอคําอธิบายเหตุผลและผลของยุทธศาสตรท่ีไดรับ
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100 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน

2.2 การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) เปนการสนทนาซักถามผูใหขอมูล
หลักบางคนในหมูบาน/ชุมชน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู ความเขาใจในประเด็นยุทธศาสตรมากกวาคนอ่ืนๆ
มีประสบการณดานการพัฒนาทองถ่ิน การวางแผน

3. การสังเกต (Observations) การสังเกตในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรในเชิง
คุณภาพสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท

3.1 การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) เปนวิธีการสังเกตท่ี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเขาไปใชชีวิตรวมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมรวมกัน

3.2 การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-Participant Observation) หรือการสังเกต
โดยตรง

4. การสํารวจ (Surveys) ในท่ีนี้หมายถึง การสํารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความตองการของยุทธศาสตร

5. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร มีความจําเปนอยางยิ่งท่ี
จะตองใชเอกสาร ซึ่งเปนเอกสารท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการของประชาชนใน
ทองถ่ิน
3. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม

3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ

ตามท่ีเทศบาลไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาล
ใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  ในการจัดทํา
แผนพัฒนานั้นจะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะตองดําเนินการ
กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือให
ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป

โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้
แบบท่ี ๑ การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แบบท่ี ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
(แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันท่ี ๒

กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนสามปขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ขอ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาทองถ่ิน  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท
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101 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน

๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแตวันประกาศใช
แผนพัฒนาทองถ่ิน)

การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan (www.dla.go.th)
(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ

การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม

โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้
แบบท่ี ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาล
แบบท่ี ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ

๔. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต
๔.๑ ผลกระทบนําไปสูอนาคต

๑) เกิดการพัฒนาพัฒนาท่ีลาชา เพราะการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนตองผาน
กระบวนการหลายข้ันตอน สลับซับซอน

๒) ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทําแผนท่ีมีความยุงยากมากข้ึน
๓) ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจํากัดของระเบียบกฎหมายท่ีทําไดยาก

และบางเรื่องอาจทําไมได
๔.๒ ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบ
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปและใหมีความสอดคลองกัน

๒) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังใน
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป

๓) ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายให
สามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น

๔) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดานท่ี
จะตองดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม
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102 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน



 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลแวงใหญ (พ.ศ. 2560-2563)

งานแผนและงบประมาณ เทศบาลตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน

๒๓



งานแผนและงบประมาณ เทศบาลตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน

24 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลแวงใหญ (พ.ศ. 2560-2563)



งานแผนและงบประมาณ เทศบาลตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน

25 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลแวงใหญ (พ.ศ. 2560-2563)



งานแผนและงบประมาณ เทศบาลตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน


