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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

สภาพและขอมูลพ้ืนฐานทั่วไป 
ขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จงัหวัดนครราชสีมา 

 

1.ดานกายภาพ 
๑.๑ ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตำบล 

ท่ีตั้งของหมูบานในเขตตำบลดานชาง  ประกอบดวย 
๑. ทิศเหนือ   ติดตอกับ ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญและตำบลโนนจาน  อำเภอ      

บัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 
๒. ทิศใต   ติดตอกับ ตำบลหวยยาง ตำบลหนองแจงใหญ และตำบลบัวใหญ อำเภอ

บัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 
๓. ทิศตะวันออก  ติดตอกับ ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย และตำบลบัวใหญ  อำเภอ       

บัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 
๔. ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตำบลขุนทองและตำบลหวยยาง อำเภอบัวใหญ  จังหวัด

นครราชสีมา 
มีเขตปกครอง   รวม ๑๑ หมูบาน คือ 

หมูท่ี ชื่อหมูบาน หมูท่ี ชื่อหมูบาน 
๑ บานดอนหัน ๗ บานหนองแวง 
๒ บานตะครอ ๘ บานโนนเพ็ด 
๓ บานโนนทอง ๙ บานหนองเม็ก 
๔ บานสระไผ ๑๐ บานโคกสะอาด 
๕ บานนานิคม ๑๑ บานรกฟา 
๖ บานตะครอเกา   

 
 

๑.2 ลักษณะภูมิประเทศ  
สภาพพ้ืนท่ีสวนใหญมีลักษณะราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ ใชทำนา ปลูกพืชไร และไมผล      

สวนสภาพพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยทางทิศตะวันออก ใชปลูกพืชไรและไมผล แหลงน้ำสำคัญ 
ไดแก หนองนานิคม หนองกลาง หนองเม็ก หนองไฮ หนองโคกสวาง หนองจานเจี้ยว หนองรกฟา และหนองแดง มี
หวยสะพานดำไหลผานตอนกลาง หวยใหญและหวยนอยไหลผานทางทิศตะวันตกของพ้ืนท่ี ระดับความสูงประมาณ 
๑๕๕ – ๑๗๐ เมตร จากระดับน้ำทะเล 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

๑.3  ลักษณะภูมิอากาศ  
ลักษณะภูมิอากาศของตำบล จัดอยูในลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตรอน (Tropical monsoon 

climate) ซ่ึงแบงได ๓ ฤดู คือ 

   ฤดูรอน  เริ่มประมาณเดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน 
   ฤดูฝน   เริ่มประมาณเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม 
   ฤดูหนาว  เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ 
 

๑.4 ลักษณะของดิน 
การตั้งถ่ินฐานขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง สภาพท่ัวไปท้ังในอดีตและปจจุบัน  เปน

ชุมชนขนาดใหญมีการตั้งถ่ินฐานและการกระจายตัวของชุมชน พ้ืนท่ีสวนใหญจะเปนพ้ืนท่ีท่ีเคยเปนชุมชนท่ีเกิดข้ึน
ในอดีตและพัฒนามาเรื่อยๆ แนวทางการขยายตัวของชุมชนองคการบริหารสวนตำบลดานชาง ยังยึดการขยายตัว
ตามชุมชนแบบเปนกลุม   
  สามารถจำแนกการใชประโยชนท่ีดินไดดังตอไปนี้ 

๑) พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง มีเนื้อท่ีประมาณ ๒,๘๘๑ ไร หรือรอยละ ๑๓.๑๘ ของเนื้อท่ีตำบล 
ซ่ึงประกอบไปดวยชุมชน สถานท่ีราชการ และแหลงรับซ้ือผลผลิตทางการเกษตร  
  ๒) พ้ืนท่ีเกษตรกรรม มีเนื้อท่ีประมาณ ๑๗,๒๖๐ ไร หรือรอยละ ๗๘.๙๐ ของเนื้อท่ีตำบล ท่ีสำคัญ
พอสรุปไดดังนี้     

- นาขาว มีเนื้อท่ีประมาณ ๑๓,๗๖๓ ไร หรือรอยละ ๖๒.๙๑ ของเนื้อท่ีตำบล 
  - พืชไรผสม มีเนื้อท่ีประมาณ ๖๙ ไร หรือรอยละ ๐.๓๒ ของเนื้อท่ีตำบล 
  - ออย มีเนื้อท่ีประมาณ ๒,๓๘๓ ไร หรือรอยละ ๑๐.๘๙ ของเนื้อท่ีตำบล 
  - มันสำปะหลัง มีเนื้อท่ีประมาณ ๕๐๑ ไร หรือรอยละ ๒.๒๙ ของเนื้อท่ีตำบล 
  - ยูคาลิปตัส มีเนื้อท่ีประมาณ ๓๗๔ ไร หรือรอยละ ๑.๗๑ ของเนื้อท่ีตำบล 
  ๓) พ้ืนท่ีปาไม มีเนื้อท่ีประมาณ ๓๑๒ ไร หรือรอยละ ๑.๔๒ ของเนื้อท่ีตำบล ซ่ึงเปนปาสมบูรณ
และปาเสื่อมโทรม 
  ๔) พ้ืนท่ีน้ำ มีเนื้อท่ีประมาณ ๙๙๔ ไร หรือรอยละ ๔.๕๔ ของเนื้อท่ีตำบล ซ่ึงประกอบไปดวย
แหลงน้ำธรรมชาติและแหลงน้ำท่ีสรางข้ึนเอง 
  ๕) พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด มีเนื้อท่ีประมาณ ๔๒๙ ไร หรือรอยละ ๑.๙๖ ของเนื้อท่ีตำบล ซ่ึงเปนไมละเมาะ
และพ้ืนท่ีลุม 
 

๑.5 ลักษณะของแหลงน้ำ     
แหลงน้ำสาธารณะ ในเขตองคการบริหารสวนตำบลดานชาง ไดแก 

เขตพ้ืนท่ีบานดอนหัน หมูท่ี ๑   
  -  สระประปาบานดอนหัน  ความจุน้ำประมาณ  ๓๘,๒๕๐ ลูกบาศกเมตร 
  -  คลองอีสานเขียว  
เขตพ้ืนท่ีบานตะครอ หมูท่ี ๒   
  -  ลำหวยใหญ    ความจุน้ำประมาณ  ๗๔,๐๒๕ ลูกบาศกเมตร 
  -  ฝายบุพราว 
  -  ฝายประชาอาสา  
  -  คลองอีสานเขียว 
  -  สระหนองขอนแกน  
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
เขตพ้ืนท่ีบานโนนทอง หมูท่ี ๓   
  -  ลำหวยบุพราว   ความจุน้ำประมาณ  ๒,๘๘๐ ลูกบาศกเมตร 
  -  สระประปาบานโนนทอง  ความจุน้ำประมาณ  ๑๒,๓๒๕ ลูกบาศกเมตร 
  -  ฝายหลังแอน 
  -  สระวัด 
เขตพ้ืนท่ีบานสระไผ หมูท่ี ๔   
  -  สระประปาบานสระไผ   ความจุน้ำประมาณ  ๖๓,๗๕๐ ลูกบาศกเมตร 
เขตพ้ืนท่ีบานนานิคม หมูท่ี ๕   
  -  สระประปาบานนานิคม  ความจุน้ำประมาณ  ๑๖๗,๘๒๑ ลูกบาศกเมตร 
  -  สระหนองฉิม    ความจุน้ำประมาณ  ๑๑,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร 
  -  อางเก็บน้ำชลประทาน   ความจุน้ำประมาณ  ๒๙๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร 
เขตพ้ืนท่ีบานตะครอเกา หมูท่ี ๖   
  -  สระประปาบานตะครอเกา  ความจุน้ำประมาณ  ๑๒,๑๗๘ ลูกบาศกเมตร 
  -  สระสี่เหลี่ยม    ความจุน้ำประมาณ  ๓๘,๗๗๕ ลูกบาศกเมตร 
  -  สระหนองโพธิ์    ความจุน้ำประมาณ  ๙,๔๐๐ ลูกบาศกเมตร 
เขตพ้ืนท่ีบานหนองแวง หมูท่ี ๗   
  -  สระประปาบานหนองแวง  ความจุน้ำประมาณ  ๒๙,๓๗๕ ลูกบาศกเมตร 
  -  สระใหม 
   -  สระกุดโคก 
เขตพ้ืนท่ีบานโนนเพ็ด หมูท่ี ๘   
  -  สระประปาบานโนนเพ็ด  ความจุน้ำประมาณ  82,2๐๐ ลูกบาศกเมตร 
  -  สระโคกสามสิบ   ความจุน้ำประมาณ  50,๕๒๕ ลูกบาศกเมตร 
  -  คลองไสไก  
เขตพ้ืนท่ีบานหนองเม็ก หมูท่ี ๙   
  -  สระหนองไฮ    ความจุน้ำประมาณ  ๘๐๙,๒๖๔ ลูกบาศกเมตร 
  -  หนองขาม    ความจุน้ำประมาณ  ๔๘,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร 
  -  สระหนองเม็ก    ความจุน้ำประมาณ  ๒๘,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร 
เขตพ้ืนท่ีบานโคกสะอาด หมูท่ี ๑๐   
  -  หนองจานเจี้ยว   ความจุน้ำประมาณ  ๘๗,๘๗๕ ลูกบาศกเมตร 
  -  หนองอีตู    ความจุน้ำประมาณ  ๒๒,๐๕๐ ลูกบาศกเมตร 
  -  คลองอีสานเขียว   ความจุน้ำประมาณ  ๑๒๖,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร 
  -  สระหนองกลาง   ความจุน้ำประมาณ  ๑๘๗,๕๐๐ ลูกบาศกเมตร 
เขตพ้ืนท่ีบานรกฟา หมูท่ี ๑๑   
  -  สระหนองแดง    ความจุน้ำประมาณ  ๑17,๙๘๗ ลูกบาศกเมตร 
  -  สระรกฟา  
  -  สระหนองกลาง  
  -  คลองอีสานเขียว  

๑.6 ลักษณะของไมและปาไม     
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

พ้ืนท่ีปาไม มีเนื้อท่ีประมาณ ๓๑๒ ไร หรือรอยละ ๑.๔๒ ของเนื้อท่ีตำบล ซ่ึงเปนปาสมบูรณและ

ปาเสื่อมโทรม 
 

2.ดานการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง 

องคการบริหารสวนตำบลดานชางตั้งอยูเลขท่ี ๒๕๒ บานหนองเม็ก หมูท่ี ๙ ตำบลดานชาง  อำเภอ
บัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอบัวใหญ จังหวัดนคราชสีมา มีเนื้อท่ี
ประมาณ 18,568.75 ไร (29.71 ตารางกิโลเมตร) ท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลดานชางตั้งอยูหางจาก
อำเภอบัวใหญ  ประมาณ ๕ กิโลเมตร และอยูหางจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ ๑๐๒ กิโลเมตร มีหมูบานซ่ึง
ตั้งอยูในเขตองคการบริหารสวนตำบลดานชาง มีท้ังหมด ๑๑ หมูบาน ประกอบดวย 
หมูท่ี  ๑  บานดอนหัน  นายอังคาร ทองมี      เปนผูใหญบาน 

หมูท่ี  ๒  บานตะครอ         นายสุทน ถือสูงเนิน เปนผูใหญบาน 

หมูท่ี ๓        บานโนนทอง  นางสำราญ ภักดี  เปนผูใหญบาน 

หมูท่ี  ๔ บานสระไผ  นายสาย  โคแสงรักษา เปนผูใหญบาน 

หมูท่ี ๕ บานนานิคม        นายพิทักษพงษ ศิริศักดิ์   เปนกำนันตำบลดานชาง 

หมูท่ี  ๖ บานตะครอเกา            นายสมควร ศรีจันทร เปนผูใหญบาน 

หมูท่ี  ๗  บานหนองแวง           นายสุรกัญ วงษชาลี          เปนผูใหญบาน 

หมูท่ี  ๘ บานโนนเพ็ด         นายสวุิช  จั่นแคน   เปนผูใหญบาน 

หมูท่ี  ๙ บานหนองเม็ก  นายคาร  มณีสิงห  เปนผูใหญบาน 

หมูท่ี  ๑๐  บานโคกสะอาด  นางบุบผา การถาง  เปนผูใหญบาน 
หมูท่ี  ๑๑  บานรกฟา  นายถนอม พลหาญ  เปนผูใหญบาน 
   
 

 2.2  การเลือกตั้ง  
                       องคการบริหารสวนตำบลดานชาง แบงเขตการเลือกตั้งเปน  ๑ เขต มีจำนวน ๑๑  หมูบาน แต
ละหมูบานมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล  จำนวน ๒ คน  รวม ๒๒ คน ปจจุบันมีสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตำบลดานชาง  จำนวน ๒๑ คน เนื่องจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลดานชาง หมูท่ี ๑๑ 
เสียชีวิต ๑ คน ดังนั้น สภาองคการบริหารสวนตำบลดานชาง ประกอบดวย 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

หมูท่ี  ๑  บานดอนหัน  นายบัวศร ี เอ่ียมศรี      เปนสมาชิกสภา อบต. 

     นางวราภรณ ประดิษฐนอก เปนสมาชิกสภา อบต. 

หมูท่ี  ๒  บานตะครอ         นายฉลวย ศรีอำไพ  เปนเลขานุการสภา อบต. 

นายบัวศร ี ชลชราแสง เปนสมาชิกสภา อบต. 

หมูท่ี ๓        บานโนนทอง  นายธงชัย พลคอ  เปนสมาชิกสภา อบต. 

     นายบุญชวย เหลาออน เปนสมาชิกสภา อบต. 

หมูท่ี  ๔ บานสระไผ  นางคำพอง จังหวะ  เปนสมาชิกสภา อบต. 

     นายชูชีพ พลราช  เปนสมาชิกสภา อบต. 

หมูท่ี ๕ บานนานิคม        นางสดศรี โพธิ์ขำ  เปนสมาชิกสภา อบต. 

     นางมะลิวรรณ ชนะชัย  เปนสมาชิกสภา อบต. 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

หมูท่ี  ๖ บานตะครอเกา            นายสมพงษ โสลา  เปนรองประธานสภา อบต. 

     นายอนุรกัษ ถาดจังหรีด เปนสมาชิกสภา อบต. 

 

หมูท่ี  ๗  บานหนองแวง           นางทัศนีย วงษชาลี  เปนสมาชิกสภา อบต. 

     นายณรงศักดิ์ กสิวัฒนา เปนสมาชิกสภา อบต. 

หมูท่ี  ๘ บานโนนเพ็ด         นางสุพิตรา สวนกิจ  เปนสมาชิกสภา อบต. 

หมูท่ี  ๙ บานหนองเม็ก  นายอดิศรัย ทำสุนา  เปนสมาชิกสภา อบต. 

หมูท่ี  ๑๐  บานโคกสะอาด  นายสมบุญ นามบุญลือ เปนประธานสภา อบต. 
     นายธนงค ประวันนา เปนสมาชิกสภา อบต. 
หมูท่ี  ๑๑  บานรกฟา  นางวรรณี พลเรือง  เปนสมาชิกสภา อบต. 
 

 

คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

๑.  นายทองแดง  ถาพิลา  นายกองคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

๒.  นายสังวาลย   แกวคำกอง รองนายกองคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

๓.  นายมงคล  พลเรือง  รองนายกองคการบริหารสวนตำบลดานชาง  

๔.  นายฉายยนต  สุมนนอก เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตำบลดานชาง 
                                  

3.ประชากร 
3.1  ขอมูลเก่ียวกับจำนวนประชากร 

จำนวนครัวเรือนท้ังสิ้น       ๒,๐๑๔    ครัวเรือน 

จำนวนประชากรท้ังสิ้น      ๗,๖๐๖ คน 

แยกเปนชาย                  ๓,๘๒๗ คน 

แยกเปนหญิง                 ๓,๗๗๙  คน         

 
3.2  ชวงอายุและจำนวนประชากร          
 

 

กลุมอายุ  จำนวนประชากร  
 ชาย หญิง รวม 

๐ – ๔ ป ๒๒๘ ๒๐๕ ๔๓๓ 
๕ – ๙ ป ๒๓๒ ๒๓๐ ๔๖๒ 

๑๐ – ๑๔ ป ๒๗๐ ๒๓๐ ๕๐๐ 
๑๕ – ๑๙ ป ๒๗๐ ๒๖๕ ๕๓๕ 
๒๐ – ๒๔ ป ๒๖๖ ๒๓๔ ๕๐๐ 
๒๕ – ๒๙ ป ๒๗๙ ๒๕๓ ๕๓๒ 
๓๐ – ๓๔ ป ๒๙๖ ๓๐๖ ๖๐๒ 
๓๕ – ๔๐ ป ๔๒๒ ๓๗๒ ๗๙๔ 
๔๑ – ๔๕ ป ๓๒๐ ๒๙๘ ๖๑๘ 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ท่ีมา : ขอมูลจากสำนักงานทะเบียนอำเภอบัวใหญ ณ วันท่ี ๑๙  ตุลาคม ๒๕๕๙   
 
 
 

4.สภาพทางสังคม                                                                                                       
4.1  การศึกษา 

การศึกษา ในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลดานชาง มีสถานศึกษาท้ังหมด ๘ แหง โดยแบงออกเปน 

  - ระดับเด็กเล็กกอนวัยเรียน การพัฒนาการสำหรับเด็กเล็กกอนวัยเรียนในเขตองคการบริหารสวน

ตำบลดานชาง มีสถานศึกษากอนวัยเรียนจำนวน ๓ แหง ซ่ึงเปนของรัฐ ไดแก  

๑.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองเม็ก ตั้งอยูท่ีบานหนองเม็ก หมูท่ี ๙ (ตรงขามองคการบริหารสวน

ตำบลดานชาง) 

๒.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบานโคกสะอาด ตั้งอยูท่ีโรงเรียนบานโคกสะอาดประชาราษฎรรังสรรค  

๓.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานตะครอ ตั้งอยูท่ีโรงเรียนบานตะครอโนนทอง 

 

ท่ี ชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จำนวนครู/ผูดูแลเด็ก จำนวนเด็ก 
1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองเม็ก ๒ ๓๑ 
2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคกสะอาด ๒ ๔๖ 
3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานตะครอ ๑ ๒๘ 

รวม ๕ ๑๐๕ 
ที่มา : ขอมูลจากกองการศึกษา องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  ณ  ตุลาคม ๒๕๕๙   
 
 

๔๖ – ๕๐ ป ๓๑๗ ๓๒๑ ๖๓๘ 
๕๑ – ๕๕ ป ๒๔๐ ๒๗๗ ๕๑๗ 
๕๖ – ๖๐ ป ๒๒๑ ๒๓๖ ๔๕๗ 

กลุมอายุ  จำนวนประชากร  
ชาย หญิง รวม 

๖๑ – ๖๕ ป ๑๗๘ ๑๘๕ ๓๖๓ 
๖๖ – ๗๐ ป ๑๑๑ ๑๓๗ ๒๔๘ 
๗๑ – ๗๕ ป ๖๑ ๘๑ ๑๔๒ 
๗๖ – ๘๐ ป ๖๕ ๖๕ ๑๓๐ 
๘๑ – ๘๕ ป ๒๗ ๔๘ ๗๕ 
๘๖ – ๙๐ ป ๑๙ ๒๘ ๔๗ 
๙๑ – ๙๕ ป ๕ ๗ ๑๒ 

๙๖ – ๑๐๐ ป - ๑ ๑ 
มากกวา ๑๐๐ ป - - - 

รวม ๓,๘๒๗ ๓,๗๗๙ ๗,๖๐๖ 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

  - ระดับประถมศึกษา มีโรงเรียนประถมศึกษา ๕ แหง ไดแก โรงเรียนบานขามหนองแวง, โรงเรียน

บานหนองเม็กสถาพรประชานุเคราะห, โรงเรียนบานตะครอโนนทอง, โรงเรียนบานดอนหันโนนเพ็ด และโรงเรียน

บานโคกสะอาดประชาราษฎรรังสรรค  

 

 

 

 

ท่ี ชื่อโรงเรียน 
จำนวนนักเรียน/หองเรียน/ครู 

จำนวนนักเรียน จำนวนหองเรียน จำนวนครู 
1 โรงเรียนบานดอนหันโนนเพ็ด ๒๐ ๕ ๕ 
2 โรงเรียนบานขามหนองแวง ๓๖ ๗ ๗ 
3 โรงเรียนบานหนองเม็ก (สถาพรประชานุเคราะห) ๔๑ ๘ ๔ 
4 โรงเรียนบานตะครอโนนทอง ๙๖ ๑๑ ๑๕ 
5 โรงเรียนบานโคกสะอาด (ประชาราษฎรรังสรรค) ๑๙๖ ๑๑ ๒๐ 
 รวม ๓๘๙ ๔๒ ๕๑ 

ที่มา : สำนักงานองคการบริหารสวนตำบลดานชาง, สำรวจ   ตุลาคม  ๒๕๕9   

4.2  สาธารณสุข 
     การใหบริการทางดานสาธารณสุข มีโรงพยาบาล จำนวน ๑ แหง ไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลโคก
สะอาด   
4.3 อาชญากรรม  - 
4.4 ยาเสพติด   - 
4.5  การสังคมสงเคราะห 
 มีการจัดตั้งศูนยบริการคนพิการ,ศูนยยุติธรรมชุมชน,ศูนยผูสูงอายุ 
 

5.ระบบบริการพ้ืนฐาน 
5.1 การคมนาคมขนสง 

สภาพถนนปจจุบัน   องคการบริหารสวนตำบลดานชาง มีเสนทางการคมนาคมเชื่อมกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๒๐๒ ท่ีตัดผานพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลดานชาง จากบานหนองแวง หมูท่ี ๗ บานนานิคม หมูท่ี ๕ 

บานดอนหนั หมูท่ี ๑ บานโนนทอง หมูท่ี ๓ และบานตะครอ หมูท่ี ๒ สำหรับถนนภายในองคการบริหารสวนตำบล

ดานชาง ถนนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลดานชาง เปนถนนลูกรัง  คอนกรีต ลาดยาง ตามลำดับ 

  ในสวนของปญหาทางดานคมนาคมและการขนสง เปนปญหาของระบบและโครงขายถนนใน

ปจจุบัน ตลอดจนปญหาการจราจรและอุบัติเหตุตางๆ ท่ีเกิดจากการคมนาคมและขนสง 

  สภาพถนน โดยสวนใหญพ้ืนผิวจราจรบนถนนสายหลักอยูในสภาพดี และเชื่อมตอกับอำเภอ     

บัวใหญ และถนนลาดยางผานเสนทางกลางหมูบานทุกหมูบาน  

  ระบบและโครงขายถนน การเชื่อมโยงการจราจรระหวางถนนแตละสาย ในเขตองคการบริหาร

สวนตำบลติดตอกันไดโดยสะดวก ผิวจราจรอยูในสภาพดี  ถนนภายในองคการบริหารสวนตำบลโดยสวนใหญเปน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในอนาคตควรมีการปรับปรุงระบบถนน โดยกำหนดแนวทางเพ่ือรองรับและเชื่อมตอการ

คมนาคม ใหเปนระบบและมีโครงขายท่ีดียิ่งข้ึน 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

  การขนสงผูโดยสาร ปจจุบันองคการบริหารสวนตำบลดานชาง ไมมีสถานีขนสงผูโดยสาร 
 

5.2  การไฟฟา 
รับผิดชอบและดำเนินการโดยการไฟฟาสวนภูมิภาค สาขาอำเภอบัวใหญ ในปจจุบันสามารถใหบริการได

ครอบคลุมท่ัวท้ังองคการบริหารสวนตำบลดานชาง 
 

 
 

5.3  การประปา 
ปจจุบันการประปาภายในองคการบริหารสวนตำบลดานชาง ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

ใชระบบประปาหมูบาน 
5.4  โทรศัพท 

ใน เขตองคการบริหารสวนตำบลดานชาง มีการสื่อสารท่ีสำคัญไดแก   ทางโทรศัพทบ านและ
โทรศัพทเคลื่อนท่ี และมีเครือขายของโทรศัพทเคลื่อนท่ีท่ีใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก AIS, DTAC, True 
5.5  ไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสง และวัสดุ  ครุภัณฑ 

-  ท่ีทำการไปรษณียโทรเลข      -    แหง 
-  สถานีโทรคมนาคมอ่ืนๆ                -    แหง 
-  โทรศัพทสาธารณะ     -  แหง 
 

 

6.ระบบเศรษฐกิจ 
6.๑.  เกษตรกรรม ในปจจุบันประชากรองคการบริหารสวนตำบลดานชาง สวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตร

ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสำคัญ ไดแก การทำนา ทำไร ทำสวน นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพ คาขายและรับจางท่ัวไป 

6.2 การประมง   มีเกษตรท่ีทำอาชีพประมง  จำนวน  -  ราย   

6.3 การปศุสัตว  มีเกษตรกรทำอาชีพเลี้ยงโค กระบือ  จำนวน ๕๒ ราย  

6.4 การบริการ  สถานประกอบการดานบริการ     จำนวน   ๒๒ แหง แบงเปน 

   บริการเสริมสวย    จำนวน   ๕ แหง 

   บริการซอม    จำนวน  ๑๐ แหง 

   บริการอ่ืนๆ    จำนวน  ๗  แหง  

6.5 การทองเท่ียว - 

6.6 อุตสาหกรรม    อุตสาหกรรมในเขตองคการบริหารสวนตำบลดานชาง จำแนกเปน 

- โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ ๑ แหง 
- โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ๑ แหง 
- โกดังเก็บสินคา ๓ แหง 

6.7  การพาณิชและกลุมอาชีพ ในเขตองคการบริหารสวนตำบลดานชาง ท่ีสามารถจัดเก็บรายไดเอง มีจำนวน ๗๙ แหง 

แบงเปน 

- สถานีบริการน้ำมันและกาซ  ๓ แหง  
- สถานบริการปมแกสหุงตม ๒ แหง 
-  รานคาแครลางอัดฉีด  ๒ แหง 
- รานคาของชำหรือของเบ็ดเตล็ด  ๕๙ แหง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

- รานขายอาหาร/เครื่องดื่ม  ๔ แหง 
- รานซอมรถจักรยานยนต  ๔ แหง 
- รานซอมเครื่องยนตเล็ก  ๕ แหง 
- รานซอมเครื่องใชไฟฟา  ๑ แหง 
- รานขายคอนกรีตผสมเสร็จ ๑ แหง 
- ขายวัสดุกอสราง  ๒ แหง 
- เลี้ยงหมู   ๑๑ แหง 
- อูซอมรถ   ๑ แหง 
- โรงแรม   ๕ แหง 
- บานเชา   ๓ แหง 
- หองเชา   ๑ แหง 
- โรงสีขาว   ๓๔ แหง 
- ขยะรีไซเคิล   ๑ แหง 
- รานขายกระจกอลูมิเนียมโลหะ ๑ แหง 

                - รานเสริมสวย   ๑ แหง 
  มีการจัดตั้งกลุมอำชีพ จำนวน 1๑  กลุม ไดแก กลุมทอเสื่อกก กลุมทอผาไหม กลุมสานตะกรา/

หมวก กลุมผลิตดอกไมจันท กลุมเลี้ยงหมู กลุมเลี้ยงไก  กลุมเลี้ยงโค-กระบือ และกลุมผลิตปุย  

6.8  แรงงาน  แรงงานท่ีใชในตำบลดานชาง ประกอบอาชีพรับจางท่ัวไป ประมาณรอยละ ๘ ของครัวเรือนท้ังหมด 
 
7.เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ำ) 
7.1 ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบานหรือชุมชน  มีท้ังหมดจำนวน  ๑๑ หมูบาน   ประกอบดวย 
  ๑. บานดอนหัน   หมูท่ี  ๑    
  ๒. บานตะครอ     หมูท่ี  ๒   
  ๓. บานโนนทอง    หมูท่ี  ๓   
  ๔. บานสระไผ   หมูท่ี  ๔   
  ๕. บานนานิคม   หมูท่ี  ๕   

๖. บานตะครอเกา     หมูท่ี  ๖ 
๗. บานหนองแวง     หมูท่ี  ๗ 
๘. บานโนนเพ็ด      หมูท่ี  ๘ 
๙. บานหนองเม็ก     หมูท่ี  ๙ 
๑๐. บานโคกสะอาด     หมูท่ี ๑๐ 
๑๑. บานรกฟา   หมูท่ี ๑๑ 
 
 

7.2  ขอมูลดานการเกษตร 
ประชาชนสวนใหญในตำบลดานชางประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก โดยมีพ้ืนท่ีทำการเกษตร เฉลี่ย ๒๐ ไรตอ
ครัวเรือน แรงงานภาคเกษตรเฉลี่ย ๓ คนตอครัวเรือน พืชเศรษฐกิจสวนใหญเปนการทำนาขาว  ไรมันสำปะหลัง  ไร
ออย  ปลูกหมอน  พืชผัก  เห็ดและไมผล  ตามลำดับ  และในดานการเลี้ยงสัตวสวนใหญ  ไดแก  โค  กระบือ  สุกร  
เปด   ไก  และเลี้ยงปลา  ตามลำดับ 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

 ลักษณะ ลักษณะการถือครองท่ีดิน เกษตรกรมีท่ีดินทำกินเปนของตนเอง ประมาณรอยละ ๗๖ ของ
ครัวเรือนเกษตร โดยมีเอกสารสิทธิ์ ไดแก โฉนด นส.๓ และ ส.ป.ก. เปนตน 
 ผลผลิตเฉลี่ย ขาวนาป ๔๗๑ กิโลกรัมตอไร ออยโรงงาน ๘,๐๐๐ กิโลกรัมตอไร และมันสำปะหลัง ๒,๕๙๖ 
กิโลกรัมตอไร 
 ตนทุนการผลิต ขาวนาป ๒,๓๕๐ บาทตอไร ออยโรงงาน ๖,๖๓๐ บาทตอไร และมันสำปะหลัง ๒,๖๒๐ 
บาทตอไร 
 เครื่องมือการเกษตร เกษตรกรใชแรงงานเครื่องจักรท่ีเปนของตนเองหรือจางเครื่องจักรแทนแรงงานคนและ
แรงงานสัตว เนื่องจากประหยัดเวลา คาใชจาย และทันตอฤดูกาล ไดแก รถไถขนาดใหญ    รถไถเดินตาม 
รถบรรทุก เครื่องสูบน้ำ เครื่องพนยา เครื่องนวดขาว รถเก่ียวนวดและโรงสีขาว เปนตน 

 
 

7.3  ขอมูลดานแหลงน้ำทางการเกษตร  
มีแหลงน้ำเพ่ือใชในการเกษตร ไดแก สระ/หนอง จำนวน ๔๘ แหง, คลอง จำนวน ๕ แหง, ฝาย/ลำหวย  

จำนวน ๖ แหง , บอบาดาล จำนวน ๒๖ แหง  และอางเก็บน้ำ   จำนวน  ๑ แหง 
7.4  ขอมูลดานแหลงน้ำกินน้ำใช 

ปจจุบันการประปาภายในองคการบริหารสวนตำบลดานชาง  ใชระบบประปาหมูบาน 
 
 
8.ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
8.1  การนับถือศาสนา 
        ประชาชนสวนใหญในเขตองคการบริหารสวนตำบลดานชาง ประมาณรอยละ ๙๙ นับถือศาสนา
พุทธ และรอยละ ๑ นับถือศาสนาอ่ืนๆ  ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถานในองคการบริหาร
สวนตำบลดานชาง คือ วัดและสำนักสงฆ ๙  แหง ไดแก  

๑. วัดบานดอนหัน  ตั้งอยูหมูท่ี ๑  บานดอนหัน 
 ๒. วัดบานตะครอ  ตั้งอยูหมูท่ี ๒  บานตะครอ 
 ๓. วัดบานโนนทอง  ตั้งอยูหมูท่ี ๓  บานโนนทอง 
 ๔. วัดปาสมานสามัคคี  ตั้งอยูหมูท่ี ๔  บานสระไผ 
 ๕. วัดปาประชาธรรมนิคม  ตั้งอยูหมูท่ี ๕  บานนานิคม 
 ๖. วัดบานหนองแวง  ตั้งอยูหมูท่ี ๗  บานหนองแวง 
 ๗. วัดบานหนองเม็ก  ตั้งอยูหมูท่ี ๙  บานหนองเม็ก 
 ๘. วัดสระไผบานโคกสะอาด ตั้งอยูหมูท่ี ๑๐  บานโคกสะอาด 
 ๙. วัดบานรกฟา   ตั้งอยูหมูท่ี ๑๑  บานรกฟา 
8.2  ประเพณีและงานประจำป 

วัฒนธรรม ชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลดานชาง มีขนบธรรมเนียมประเพณีและ

วัฒนธรรมทองถ่ินท่ีดีงาม ปฏิบัติสืบทอดกันมาเปนประจำทุกป ดังนี้ 

   ๑.  งานประเพณีบุญเดือนอาย  งานบุญเขากรรมหรืองานบุญดอกหญา 

๒.  งานประเพณีบุญเดือนยี่  งานบุญคูนลาน 

๓.  งานประเพณีบุญเดือนสาม  งานบุญขาวจี่ 

   ๔.  งานประเพณีบุญเดือนสี่   งานบุญผเวส 

   ๕.  งานประเพณีบุญเดือนหา   งานเทศกาลสงกรานต 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

   ๖.  งานประเพณีบุญเดือนหก   งานบุญบั้งไฟ 

   ๗.  งานประเพณีบุญเดือนเจ็ด   งานบุญเบิกบาน 

๘.  งานประเพณีบุญเดือนแปด   งานเทศกาลเขาพรรษา  

   ๙.  งานประเพณีบุญเดือนเกา   งานบุญขาวประดับดิน 

   ๑๐.  งานประเพณีบุญเดือนสิบ   งานบุญขาวสารท 

๑๑.  งานประเพณีบุญเดือนสิบเอ็ด  งานเทศกาลออกพรรษา 

๑๒.  งานประเพณีบุญเดือนสิบสอง งานบุญกฐิน 

 

 
8.3  ภูมิปญญาทองถิ่น  ภาษาถิ่น 
  ภูมิปญญาทองถ่ินในชุมชนองคการบริหารสวนตำบลดานชาง ไดแก ใชวัตถุดิบในทองถ่ินมาผลิต
เปนสิ่งของเครื่องใชในครัวเรือน  เชน ทอเสื่อจากกก  ถักหมวกจากกก  จักสานจากไมไผ ฯลฯ  สวนภาษาถ่ินเปน
ภาษาอีสาน 
8.4  สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
  สวนใหญเปนเครื่องจักรสาน และจากกลุมอาชีพตาง ๆ เชน กลุมทอเสื่อกก  กระเปาผลิตจากตนกก  
หมวกผลิตจากตนกก ขาวปลอดสารพิษ เปนตน 
 

9.  ทรัพยากรธรรมชาต ิ
9.1  น้ำ 

แหลงน้ำธรรมชาติ ในเขตองคการบริหารสวนตำบลดานชาง ท่ีสำคัญๆ ไดแก 

  -  สระประปาบานดอนหัน ตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีบานดอนหัน หมูท่ี ๑ ความจุน้ำประมาณ  ๓๘,๒๕๐ 
ลูกบาศกเมตร  
  -  คลองอีสานเขียว ครอบคลุมพ้ืนท่ีจากบานรกฟา หมูท่ี ๑๑ ผานพ้ืนท่ีบานโคกสะอาด ผานพ้ืนท่ี
บานตะครอ หมูท่ี ๒ เขาผานพ้ืนท่ีบานดอนหัน หมูท่ี ๑ 
  -  ลำหวยใหญ ครอบคลุมพ้ืนท่ีจากบานตะครอ หมูท่ี ๒ ผานพ้ืนท่ีบานโนนทอง หมูท่ี ๓ ผานพ้ืนท่ี
บานดอนหัน หมูท่ี ๑  และผานพ้ืนท่ีบานหนองแวง หมูท่ี ๗ 
  -  ฝายบุพราว ตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีบานตะครอ หมูท่ี ๒ ผานเขาพ้ืนท่ีบานโนนทอง หมูท่ี ๓  
  -  ฝายประชาอาสา และสระหนองขอนแกน ตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีบานตะครอ หมูท่ี ๒ 
  -  สระประปาบานโนนทอง ตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีบานโนนทอง หมูท่ี ๓ ความจุน้ำประมาณ  ๑๒,๓๒๕ 
ลูกบาศกเมตร 
  -  ฝายหลังแอน และสระวัด ตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีบานโนนทอง หมูท่ี ๓ 
  -  สระประปาบานสระไผ  ตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีบานสระไผ หมูท่ี ๔  ความจุน้ำประมาณ  ๖๓,๗๕๐ 
ลูกบาศกเมตร 
  -  สระประปาบานนานิคม ความจุน้ำประมาณ  ๑๖๗,๘๒๑ ลูกบาศกเมตร, สระหนองฉิม ความจุ
น้ำประมาณ  ๑๑,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร และอางเก็บน้ำชลประทาน มีเนื้อท่ีประมาณ ๙๒ ไร ความจุน้ำประมาณ  
๒๙๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร ตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีบานนานิคม หมูท่ี ๕ 
  -  สระประปาบานตะครอเกา ความจุน้ำประมาณ  ๑๒,๑๗๘ ลูกบาศกเมตร, สระสี่เหลี่ยม ความจุ
น้ำประมาณ  ๓๘,๗๗๕ ลูกบาศกเมตร และสระหนองโพธิ์ ความจุน้ำประมาณ  ๙,๔๐๐ ลูกบาศกเมตร ตั้งอยูในเขต
พ้ืนท่ีบานตะครอเกา หมูท่ี ๖   
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

  -  สระประปาบานหนองแวง ความจุน้ำประมาณ  ๒๙,๓๗๕ ลูกบาศกเมตร, สระใหม และสระกุดโคก 
ตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีบานหนองแวง หมูท่ี ๗   
  -  สระประปาบานโนนเพ็ด ความจุน้ำประมาณ  ๗๖,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร, สระโคกสามสิบ ความจุ
น้ำประมาณ  ๓๘,๕๒๕ ลูกบาศกเมตร  และคลองไสไก ตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีบานโนนเพ็ด หมูท่ี ๘   
  -  ฝายหนองไฮ ความจุน้ำประมาณ  ๘๐๙,๒๖๔ ลูกบาศกเมตร, หนองขาม ความจุน้ำประมาณ  
๔๘,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร, และสระหนองเม็ก ความจุน้ำประมาณ  ๒๘,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร ตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีบาน
หนองเม็ก หมูท่ี ๙   
  -  หนองจานเจี้ยว ความจุน้ำประมาณ  ๘๗,๘๗๕ ลูกบาศกเมตร, สระหนองกลาง ความจุน้ำ
ประมาณ  ๑๘๗,๕๐๐ ลูกบาศกเมตร ตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีบานโคกสะอาด หมูท่ี ๑๐ มีพ้ืนท่ีติดตอกับบานสระไผ       
หมูท่ี ๔ และบานรกฟา หมูท่ี ๑๑ 

 
 

  -  หนองอีตู ความจุน้ำประมาณ  ๒๒,๐๕๐ ลูกบาศกเมตร ตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีบานโคกสะอาด หมูท่ี ๑๐  
  -  หนองแดง วามจุน้ำประมาณ  ๑๐๕,๙๘๗ ลูกบาศกเมตร, สระรกฟา, สระหนองกลาง ตั้งอยูใน
เขตพ้ืนท่ีบานรกฟา หมูท่ี ๑๑   
 

9.2  ปาไม 
  องคการบริหารสวนตำบลดานชางไมมีพ้ืนท่ีปาไม ลักษณะเปนพ้ืนท่ีราบ 
 

9.3  ภูเขา 
องคการบริหารสวนตำบลดานชางไมมีพ้ืนท่ีภูเขา  ลักษณะเปนพ้ืนท่ีราบ  

 

9.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาต ิ
  ยังเปนพ้ืนท่ีชนบทและเกษตรกรรมเปนสวนใหญ จึงยังไมมีการประกอบกิจกรรมอันใดในพ้ืนท่ีท่ีมี

ปญหาดานสิ่งแวดลอมมากนัก นอกจากเรื่องปญหามลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากการเผาขยะของแตละครัวเรือน  

10.  อ่ืน ๆ (ถามีระบุดวย) 

  -ไมมี 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

 

 

สวนท่ี ๒ 

 

 
 
๑.  สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ  และการเบิกจายงบประมาณ 
    ในปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
๑.๑ สรุปสถานการณพัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจายงบประมาณ 
 ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลดานชาง ไดดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนา (พ.ศ. 
๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)  ข้ึนมา เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) (พ.ศ. ๒๕๕๘ – 
๒๕๖๐) (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) และ(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  อันมีลักษณะเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนแผนท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกำหนด
รายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาท่ีจัดทำข้ึนสำหรับปงบประมาณแตละป  ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผน
กาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจำทุกป  โดยองคการบริหารสวนตำบล
ดานชาง ไดใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป  การจายขาดเงินสะสม เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการท่ีขอใหหนวยงานอ่ืนมาดำเนินงานให  รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามโครงการท่ีกำหนดไวในแผนพัฒนาสามป จากการดำเนินการท่ีผานมา สามารถสรุปผลได ดังนี้ 
 ๑. การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ จากการสอบถามความพึงพอใจของสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตำบล และประชาชนสวนใหญ มีความพึงพอใจท่ีองคการบริหารสวนตำบลดานชางไดดำเนินการ
ตามโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาตำบล 
 ๒. เนื่องจากประชาชนมีความตองการดานโครงสรางพ้ืนฐานมาเปนอันดับแรก ผลการดำเนินงานท่ีผานมา
จึงเนนหนักไปท่ีดานโครงสรางพ้ืนฐาน และทางองคการบริหารสวนตำบลดานชาง ก็จะพยายามตอไปท่ีจะพัฒนา
คุณภาพชีวิตในดานตางๆ ของประชาชนใหครบทุกดาน 
 ๓.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  สวนใหญในแผนพัฒนาตำบลในปท่ีผานมาได
จัดทำแผนงานโครงการและกิจกรรมไวจำนวนมากครอบคลุมงานทุกดานโดยไมไดจัดลำดับความสำคัญเรงดวนและ
ไมไดคำนึงถึงรายไดท่ีองคการบริหารสวนตำบลไดรับ  ทำใหในเชิงปริมาณการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติจึงไมสามารถ
ดำเนินการไดครบ  ๑๐๐  % 
ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตำบลดานชาง ไดดำเนินการตั้งงบประมาณ  การเบิกจายงบประมาณดังกลาว ตาม
แผนพัฒนาซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้       
 แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)   

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ป ๒๕๕๗ 

โครงการ
(เปาหมาย) 

ผลการการ
ดำเนินงาน 

สรุปผลการพฒันาท้องถ่ินตามแผนพฒันาท้องถ่ิน  

(  ๒๕๕๗  ๒๕๖ ) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ๓๙         ๓๓ 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สงเสรมิการลงทุน ๔ ๖ 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๓๖ ๒๘ 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ๓ ๒ 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ ๒๓ ๑๒ 

รวมท้ังสิ้น ๑๐๕ ๘๑ 

คิดเปนรอยละของยุทธศาสตรการพัฒนา ๑๐๐ ๗๗.๑๔  

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จำนวนโครงการ 
ปรากฏอยูใน

แผนพัฒนาสาม
ป 

บรรจุในขอบัญญัติ 
(นำไปปฏิบัติ) 

คิดเปนรอยละ 
ของโครงการท่ี
ปรากฏในแผนฯ  

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ๖๐ ๑๖ ๒๖.๖๖ 
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สงเสรมิการลงทุน ๑๕ ๔ ๒๖.๖๖ 
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๔๘ ๓๖ ๗๕ 
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบเรยีบรอย 

๙ ๓ ๓๓.๓๓ 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการใหมี
ประสิทธิภาพ 

๓๕ ๒๓ ๖๕.๗๑ 

รวม ๑๖๗ ๘๒ ๔๙.๑๐ 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ป ๒๕๕๘ 

โครงการ
(เปาหมาย) 

ผลการการ
ดำเนินงาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ๓๓ ๒๙ 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สงเสรมิการลงทุน ๗ ๒ 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๔๓ ๒๖ 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ๗ ๖ 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ ๒๑ ๑๒ 

รวมท้ังสิ้น ๑๑๑ ๗๕ 

คิดเปนรอยละของยุทธศาสตรการพัฒนา ๑๐๐ ๖๗.๕๗ 

 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จำนวนโครงการ 
ปรากฏอยูใน

แผนพัฒนาสาม
ป 

บรรจุในขอบัญญัติ 
(นำไปปฏิบัติ) 

คิดเปนรอยละ 
ของโครงการท่ี
ปรากฏในแผนฯ  

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ๔๕ ๑๘ ๔๐ 
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สงเสรมิการลงทุน ๑๗ ๖ ๓๕.๒๙ 
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๖๒ ๔๑ ๖๖.๑๓ 
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม ๑๐ ๔ ๔๐ 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

และการรักษาความสงบเรยีบรอย 
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการใหมี
ประสิทธิภาพ 

๒๙ ๑๘ ๖๒.๐๗ 

รวม ๑๖๓ ๘๐ ๔๙.๐๘ 

 
 
 
 

 
 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ป ๒๕๕๙ 

โครงการ
(เปาหมาย) 

ผลการการ
ดำเนินงาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ๔๕ ๓๙ 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สงเสรมิการลงทุน ๕ ๒ 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๓๐ ๑๙ 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ๑๐ ๕ 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ ๑๑ ๖ 

รวมท้ังสิ้น ๑๐๑ ๗๑ 

คิดเปนรอยละของยุทธศาสตรการพัฒนา ๑๐๐ ๗๐.๓๐ 

 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จำนวนโครงการ 
ปรากฏอยูใน

แผนพัฒนาสามป 
บรรจุในขอบัญญัติ 

(นำไปปฏิบัติ) 
คิดเปนรอยละ 

ของโครงการท่ี
ปรากฏในแผนฯ  

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ๖๖ ๔ ๖.๐๖ 
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สงเสรมิการลงทุน ๒๕ ๔ ๑๖ 
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๕๒ ๒๕ ๔๘.๐๗ 
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบเรยีบรอย 

๑๖ ๙ ๕๒.๙๔ 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการใหมี
ประสิทธิภาพ 

๑๔ ๑๑ ๗๘.๕๗ 

รวม ๑๗๓ ๕๓ ๓๐.๔๖ 
 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ป ๒๕๖๐ 

โครงการ
(เปาหมาย) 

ผลการการ
ดำเนินงาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 26 25 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สงเสรมิการลงทุน 1๐ 4 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 33 22 
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 8 3 
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ 22 13 

รวมท้ังสิ้น 99 67 

คิดเปนรอยละของยุทธศาสตรการพัฒนา 58.24 39.41 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จำนวนโครงการ 
ปรากฏอยูใน

แผนพัฒนาสามป 
บรรจุในขอบัญญัติ 

(นำไปปฏิบัติ) 
คิดเปนรอยละ 

ของโครงการท่ี
ปรากฏในแผนฯ  

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 65 25 38.46 
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สงเสรมิการลงทุน 20 4 20 
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๔4 ๒2 50 
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบเรยีบรอย 

๑7 3 17.65 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารราชการใหมี
ประสิทธิภาพ 

๒4 ๑3 54.17 

รวม ๑70 67 39.41 
 
 

   ผลการดำเนินงาน  
(ตารางเปรียบเทียบ ปงบประมาณ ๒๕๕๗ กับ ๒๕๕๘)  

การ
ดำเนินงาน 

แผนพัฒนา 
สามป 
๒๕๕๗ 

แผนการ
ดำเนินงาน 

๒๕๕๗ 

ขอบัญญัต ิ

๒๕๕๗ 
ดำเนิน 
การ 

ไดจริง 

แผนพัฒนา 
สามป 
๒๕๕๘ 

แผนการ
ดำเนินงาน 

๒๕๕๘ 

ขอบัญญัต ิ

๒๕๕๘ 
ดำเนิน 
การ 

ไดจริง 
จำนวน
โครงการ 

๑๖๗ ๘๗ ๘๒ ๘๗ ๑๖๓ ๘๗ ๘๗ ๗๕ 

รอยละ - ๑๐๐ ๙๔.๒๕ ๑๐๐ - ๑๐๐ ๑๐๐ ๘๖.๒๑ 
 

ผลการดำเนินงาน 
(ตารางเปรียบเทียบ ปงบประมาณ ๒๕๕๘ กับ ๒๕๕๙) 

การ
ดำเนินงาน 

แผนพัฒนา 
สามป 
๒๕๕๘ 

แผนการ
ดำเนินงาน 

๒๕๕๘ 

ขอบัญญัต ิ

๒๕๕๘ 
ดำเนิน 
การ 

ไดจริง 

แผนพัฒนา 
สามป 
๒๕๕๙ 

แผนการ
ดำเนินงาน 

๒๕๕๙ 

ขอบัญญัต ิ

๒๕๕๙ 
ดำเนิน 
การ 

ไดจริง 
จำนวน
โครงการ 

๑๖๓ ๘๗ ๘๗ ๗๕ ๑๗๓ ๑๐๑ 101 ๗๑ 

รอยละ - ๑๐๐ ๑๐๐ ๘๖.๒๑ - ๑๐๐ 100 ๗๐.๓๐ 
 

     สำหรับในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  องคการบริหารสวนตำบลไดดำเนินการตั้งงบประมาณ  ตาม
แผนพัฒนาดังนี้ 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

ผลการดำเนินงาน 
(ตารางเปรียบเทียบ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ กับ ๒๕๖๐) 

การ
ดำเนินงาน 

แผนพัฒนา 
สามป 
๒๕๕๙ 

แผนการ
ดำเนินงาน 

๒๕๕๙ 

ขอบัญญัต ิ

๒๕๕๙ 
ดำเนิน 
การ 

ไดจริง 

แผนพัฒนา 
สามป 
๒๕๖๐ 

แผนการ
ดำเนินงาน 

๒๕๖๐ 

ขอบัญญัต ิ

๒๕๖๐ 
ดำเนิน 
การ 

ไดจริง 
จำนวน
โครงการ 

๑๗๓ ๑๐๑ ๕๓ ๗๑ ๑70 99 
 

99 67 

รอยละ - ๑๐๐ ๕๒.๔๘ ๗๐.๓๐ - ๑๐๐ ๑๐๐ 67.68 

 
 
๑.๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลดานชาง ไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาองคการบริหารสวนตำบลดานชาง ใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไข
ปญหาใหกับประชาชน  ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓   
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปนผูดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซ่ึง
คณะกรรมการจะตองดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแต
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอย
ปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป   
 ซ่ึงแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง สามารถนำไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได
ดังนี้   

(๑)  เชิงปริมาณ 
 ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
      แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)    
โครงการท่ีบรรจใุนแผน   จำนวน  ๑๖๗  โครงการ 
    สามารถดำเนินการได     จำนวน  ๘๗ โครงการ    
    คิดเปนรอยละ   ๕๒.๑๐ 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) 
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง สามารถดำเนินงานไดตามวัตถุประสงครอยละ ๕๐ ข้ึนไปของแผนและสามารถ
ดำเนินการไดในอัตราท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปงบประมาณท่ีผานมา     
 ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
    แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)   
โครงการท่ีบรรจใุนแผน   จำนวน  ๑๖๓  โครงการ 
    สามารถดำเนินการได     จำนวน   ๗๕  โครงการ    
    คิดเปนรอยละ  ๔๖.๐๑ 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง สามารถดำเนินงานไดต่ำกวารอยละ ๕๐ ของแผนและสามารถดำเนินการไดใน
อัตราท่ีลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับปงบประมาณท่ีผานมา   
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

 ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
    แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 
    โครงการท่ีบรรจุในแผน   จำนวน   ๑๗๓  โครงการ 
    สามารถดำเนินการได     จำนวน   ๗๑  โครงการ    
    คิดเปนรอยละ  ๔๑.๐๔ 
 
 
 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง สามารถดำเนินงานไดต่ำกวารอยละ ๕๐ ของแผนและสามารถดำเนินการไดใน
อัตราท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปงบประมาณท่ีผานมา  
 ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 
    โครงการท่ีบรรจุในแผน    จำนวน   ๑70  โครงการ 
    สามารถดำเนินการได      จำนวน   67  โครงการ    
    คิดเปนรอยละ  39.4๑ 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง สามารถดำเนินงานไดต่ำกวารอยละ ๕๐ ของแผนและสามารถดำเนินการไดใน
อัตราท่ีลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับปงบประมาณท่ีผานมา   
 
   (๒)  เชิงคุณภาพ  
 องคการบริหารสวนตำบลดานชาง ไดดำเนินการเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดตอประชาชนโดย
ไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทำใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของ
องคการบริหารสวนตำบลในภาพรวม  ซ่ึงองคการบริหารสวนตำบลไดดำเนินการประเมินความพึงพอใจสรุปไดดังนี้ 
     ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมขององคการบริหารสวนตำบล
ดานชาง ในการพัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีในภาพรวมตามยุทธศาสตรและประเด็นการ
พัฒนา  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  พบวาประชาชนมีความพึงพอใจในระดับพอใจคิดเปนรอยละ  ๖๔.๕๒  
เม่ือเปรียบเทียบกับปท่ีผานมาผลการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับพอใจถึง  รอยละ  ๖๐.๓๗  ความพอใจของ
ประชาชนมากกวาปท่ีผานมาเล็กนอยท่ี  ๔.๑๕  ซ่ึงประเมินไดวาควรจะมีบริหารจัดการดำเนินงานใหประชาชนเกิด
ความพึงพอใจมากกวานี้  ความพึงพอใจนาจะอยูท่ีรอยละ  ๘๐  
     ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใน  ระดับพอใจ  คิดเปนรอยละ  ๕๓.๒๘   
ระดับพอใจ  (ตามประเด็นการพัฒนา)   
- พอใจสูงสุด   รอยละ  ๕๖.๙๗   
- พอใจต่ำสุด รอยละ  ๕๒.๑๙   
     
    ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใน  ระดับพอใจ  คิดเปนรอยละ  ๔๘.80   
ระดับพอใจ   
- พอใจสูงสุด   รอยละ  ๕๑.๙๓   
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

- พอใจต่ำสุด รอยละ  ๔๕.๖๗   
ระดับพอใจ   
- พอใจสูงสุด   รอยละ  
- พอใจต่ำสุด รอยละ  ๔๕.๕๓  
 
 
 
 
     ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใน  ระดับพอใจมาก คิดเปนรอยละ  56   
ระดับพอใจ   
- พอใจสูงสุด   รอยละ  62.38   
- พอใจต่ำสุด รอยละ  ๔9.๖2   
 

๒. ผลท่ีไดรับจากการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
๒.๑ ผลท่ีไดรับหรือผลท่ีสำคัญ 
 ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลดานชาง ไดดำเนินงานตางๆ ต้ังแตมีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  
เพ่ือแกไขปญหาใหกับประชาชน และพัฒนาองคกรใหเกิดความม่ังคงในการพัฒนาเพ่ือใหความเปนอยูของประชาชน
ดีข้ึน  ซ่ึงผลจากการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง นั้น  ผลท่ีไดรับมีดังนี้   
๑.  ประชาชนมีน้ำประปาใชทุกครัวเรือน 
๒.  ประชาชนมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน 
๓.  ประชาชนมีถนนใชในการสัญจรไปมาไดสะดวก 
๔.  ไมมีการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนท่ี   
๖.  เด็กๆ ไดรับการศึกษาทุกคน 
๗.  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูปวยเอดส  ไดรับเงินชวยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 
๑๐. ประชาชนไดรับความชวยเหลือในเรื่องท่ีอยูอาศัยท่ีม่ันคงแข็งแรง 
๑๑. ประชาชนไดรับความชวยเหลือจากสาธารณภัย 
๑๓. ไมมีเกิดอาชญากรรมการในพ้ืนท่ี 
๑๔. ปญหาไขเลือดออกลดลง 
๑๖. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการท่ีถูกตอง 
๑๗. ประชาชนไดรับความรูเก่ียวกับการสาธารณสุข 
๑๘. ประชาชนไดรับความรูเก่ียวกับการปองกันภัย 
๑๙. ประชาชนไดมีสวนรวมในการดำเนินงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบล 
๒๐. ประชาชนไดรับบริการจากงานบริการตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบลดานชางดวย 
ความสะดวกสำหรับในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ผลท่ีคาดวาจะไดรับเพ่ิมข้ึน มีดังนี้ 
๑) ประชาชนมีถนนท่ีมีคุณภาพดีข้ึนสำหรับในการสัญจรไปมา  
๒) มีการปรับปรุงสำนักงานใหมีความแข็งแรงและปลอดภัย เพ่ือรองรับการบริการประชาชน  
๓) ประชาชนไดรับการฝกอบรมอาชีพเพ่ือนำไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายไดใหกับครัวเรือน 
๔) ชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลมีระบบระบายน้ำเพ่ิมมากข้ึน 
๕) การกำจัดขยะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
๒.๒ ผลกระทบ 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

 ในการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  สามารถ
ดำเนินการไดตามท่ีประชาชนตองการเฉลี่ย ๓ ป  รอยละ ๗๓.๓๓  ซ่ึงการดำเนินงานนั้นก็สามารถสงผลผลกระทบ
ตอชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลดานชาง  ดังนี้ 
 ๑. การกอสรางถนนเพ่ิมข้ึนในเขตองคการบริหารสวนตำบล ทำใหการระบายน้ำไดชาเกิดน้ำทวมขังในบาง
จุด ทำใหองคการบริหารสวนตำบลตองเรงกอสรางรางระบายน้ำเพ่ิมข้ึนเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว 
 ๒. การพัฒนาเจริญข้ึนทำใหการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนไปดวย  สงผลใหเกิดเปนชุมชนแออัด 
กอใหเกิดโรคระบาด เชน  ไขเลือดออก  โรคมือ ทาว ปาก  เปนตน 

๓. เม่ือประชาชนเพ่ิมมากข้ึน แตหนวยบริการดานสาธารณสุขมีไมเพียงพอตอความตองการ ทำใหไมไดรับ
ความสะดวกในการใชบริการ 
 ๔. การกอสรางทางระบายน้ำในชุมชนสามารถระบายน้ำได  แตผลกระทบคือปลายทางท่ีเปนพ้ืนท่ี
การเกษตรไดรับความเสียหาย  เพาะปลูกไมได  เปนแหลงสะสมเชื้อโรคตางๆ    
  
๓. สรุปปญหาอุปสรรคการดำเนินงานท่ีผานมาและแนวทางการแกไข  
    ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ปญหา 

๑)  เจาหนาท่ียังขาดความรูความเขาใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เทาท่ีควร   
๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช  เทคโนโลยีในการทำงานมีไมเพียงพอและไมทันสมัย   
๓)  ชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลมีปญหาท่ีจะตองแกไขอยูเปนจำนวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความตองการซ่ึงความตองการดังกลาวมีเปนจำนวนมาก   
๕)  ประชาชนยงัไมเขาใจขอบเขตอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลท่ีจะสามารถดำเนินการได  

อุปสรรค 
๑)  การขาดความรูเรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกท้ัง เครื่องมือ  เครื่องใช  เทคโนโลยีในการทำงานมีไม

เพียงพอและไมทันสมัย  ทำใหเกิดอุปสรรคในการดำเนินงานเปนอยางยิ่ง  
๒) องคการบริหารสวนตำบลมีงบประมาณไมเพียงพอตอการดำเนินงานแกไขปญหาของประชาชน   
๓)  องคการบริหารสวนตำบลสมารถดำเนินการไดเฉพาะตามอำนาจหนาท่ี      

 แนวทางการแกไข   
  (๑)  การดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบล 

๑)  การจัดทำแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการจัดทำ
แผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน   

๒)  การดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลควรจะใหเปนไปตามแผนพัฒนาสามป กลาวคือควรจะ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปมาพิจารณาดำเนินการ  

๓)  ไมควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ท่ีไมอยูในอำนาจหนาท่ี  ในแผนพัฒนาสามป   
๔)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีสามารถดำเนินการไดในปงบประมาณนั้น   
๕)  ควรพิจารณาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีประชาชนไดรับความเดือดรอนมากท่ีสุด  เชน  การแกไข

ปญหาเรื่องน้ำประปา   
(๒)  การบริการประชาชน 

 ๑)  ควรจัดใหมีสถานท่ีในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง  เชน  มีจุดบริการและเกาอ้ีเพียงพอ  
สะดวก  สะอาด  และมีเจาหนาท่ีคอยใหคำแนะนำท่ีดี    
 ๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวก  รวดเร็วและ
ถูกตอง  ในการบริการขององคการบริหารสวนตำบล 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

 ๓)  เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตำบลควรยิ้มแยม  แจมใส  และพูดจาสุภาพตอประชาชน 
 ๔)  ควรสรางความสัมพันธระหวางองคการบริหารสวนตำบลกับประชาชน เพ่ือใหเกิดความเขาใจ 
 ๕)  ควรสรางภาพลักษณท่ีดีใหเกิดข้ึนกับองคการบริหารสวนตำบล  
  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ปญหา 

๑) การจัดทำแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตำบลมีบางโครงการ/กิจกรรมท่ีไมสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา  คือ  ไมมีในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  

 
๒)  องคการบริหารสวนตำบลไมสามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในขอบัญญัติงบประมาณรายจายไดครบ

ทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตรการพัฒนา   
๓)  องคการบริหารสวนตำบลไมสามารถดำเนินการไดครบทุกโครงการ/กิจกรรมท่ีตั้งไวในขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  
  อุปสรรค 

๑)  องคการบริหารสวนตำบลดานชางมีงบประมาณไมเพียงพอตอการดำเนินงานแกไขปญหาและความ
ตองการของประชาชนในชุมชนไดท้ังหมด  

๒)  องคการบริหารสวนตำบลตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแตละดานบางรายการยังไม
เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ทำใหตองโอนเพ่ิม โอนลด และตั้งจายรายการใหม      

 
    แนวทางการแกไข   
  (๑)  การดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบล 

๑)  การจัดทำแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการจัดทำ
แผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน   

๒)  การจัดทำแผนพัฒนาสามปควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาสามป                               

๓)  ควรเรงรัดใหมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในขอบัญญัติงบประมาณรายจายใหสามารถ
ดำเนินการไดในปงบประมาณนั้น   

๔)  องคการบริหารสวนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดาน
ท่ีจะตองดำเนินการ ซ่ึงจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม    

๕)  ควรพิจารณาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีประชาชนไดรับความเดือดรอนมากท่ีสุด  เชน  การแกไข
ปญหาเรื่องน้ำประปา  การขาดแคลนน้ำในการอุปโภค-บริโภค  และปญหาวาตภัยท่ีเกิดข้ึนเปนประจำทุกป 

(๒)  การบริการประชาชน 
๑)  ควรจัดใหมีสถานท่ีในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง  เชน  มีจุดบริการและเกาอ้ีเพียงพอ  

สะดวก  สะอาด  และมีเจาหนาท่ีคอยใหคำแนะนำท่ีดี    
๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวก  รวดเร็วและ

ถูกตอง  ในการบริการขององคการบริหารสวนตำบล 
๓)  เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตำบลควรยิ้มแยม  แจมใส  และพูดจาสุภาพตอประชาชน 
๔)  ควรสรางความสัมพันธระหวางองคการบริหารสวนตำบลกับประชาชน เพ่ือใหเกิดความเขาใจ 
๕)  ควรสรางภาพลักษณท่ีดีใหเกิดข้ึนกับองคการบริหารสวนตำบล  
 
    ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ปญหา 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

๑)  องคการบริหารสวนตำบลตำบลดานชางไดรับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงิน
อุดหนุนท่ัวไปจากรัฐบาลนอยกวาปท่ีผานมา  ซ่ึงไมไดรับตามท่ีตั้งประมาณการรายรับไวในงบประมาณรายจาย
ประจำป  ทำใหไมสามารถดำเนินการโครงการไดท้ังหมด  

๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช  เทคโนโลยีในการทำงานยังมีไมเพียงพอตอการดำเนินการ 
๓)  ชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลมีปญหาท่ีจะตองแกไขอยูเปนจำนวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความตองการซ่ึงความตองการดังกลาวมีเปนจำนวนมาก   

 
 
อุปสรรค 

๑)  อำนาจหนาท่ีมีขอจำกัดทำใหไมสามารถดำเนินการได   
    แนวทางการแกไข   
 (๑)  การดำเนินงานขององคการบรหิารสวนตำบล 

๑)  การจัดทำแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการจัดทำ
แผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน   

๒)  การจัดทำแผนพัฒนาสามปควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะทางการคลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาสามป  

๓)  ควรเรงรัดใหมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในขอบัญญัติงบประมาณรายจายใหสามารถ
ดำเนินการไดในปงบประมาณนั้น   

๔)  องคการบริหารสวนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดาน
ท่ีจะตองดำเนินการ ซ่ึงจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม 

(๒)  การบริการประชาชน 
๑)  ควรปรับปรุงระบบทอระบายน้ำ  แกไขปญหาขยะไมใหสงกลิ่นเหม็น 
๒)  ควรปรับสถานท่ีในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง  เชน  มีจุดบริการและเกาอ้ีเพียงพอ  สะดวก  

สะอาด  และมีเจาหนาท่ีคอยใหคำแนะนำท่ีดี   
๓)  องคการบริหารสวนตำบลควรจัดประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ผานทางหอกระจายขาวมากกวานี้และ

ประชาสัมพันธขาวบอยๆ  
๔)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวก  รวดเร็วและ

ถูกตอง  ในการบริการขององคการบริหารสวนตำบล 
 
 
 

***************************************
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

สวนท่ี ๓ 
 
 
 

๑.  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป   
  การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของ อบต. มีความสัมพันธกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  โดย
มุงเนนเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูความม่ันคง  ม่ังค่ัง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ของ
ประเทศไทยกำลังอยูระหวางการการเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติตอท่ีประชุมคณะกรรมกรรจัดทำยุทธศาสตรชาติ 
ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการดำเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมิติท่ีประชุมคณะกรรมกรรจัดทำราง
ยุทธศาสตรชาติ  โดยรางกรอบยุทธศาสตรชาติ  ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปยอไดดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-๔๔- 
 
 
 

ยทุธศาสตรอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

๑. ความเปนมา 
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร

ชาติ มีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำรางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป เพ่ือใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความ
ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน และใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบเพ่ือ
ใชเปนกรอบในการดำเนินงานในระยะท่ี ๒ ของรัฐบาล (ป ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะท่ี ๓       
(ป ๒๕๖๐  เปนตนไป ) คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ๒  คณะ ไดแก (๑ ) 
คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดทำรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป และ (๒) 
คณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทำรางแผนปฏิบัติการตามแนวทางการ
ปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป 

คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูปไดดำเนินการยกรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป 
ตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนด โดยไดมีการนำความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติ
ท่ีมาจากหลายภาคสวน ไดแกภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงไดพิจารณานำ
ขอคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแหงชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเปนขอมูลในการยกรางยุทธศาสตรชาติดวย 
และไดนำเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ตอท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติ ซ่ึงขณะนี้อยู
ระหวางการดำเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติ 

ในการดำเนินการข้ันตอไป คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติจะนำเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติเพ่ือขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะไดมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน กอนท่ีจะนำเสนอตอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติใหความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตรชาติมาใชเปนกรอบในการกำหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายใน
เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงเปนชวงเวลาของการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (ตุลาคม 
๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หนวยงานตางๆ จะไดนำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซ่ึงเปนแผน
ระยะ ๕ ป มาถายทอดลงสูแผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหวางท่ีกลไกการจัดทำ
ยุทธศาสตรชาติตามรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมอยูระหวางการดำเนินการ ซ่ึงคาดวาจะดำเนินการแลวเสร็จภายในเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 
๒. สาระสำคัญ 
     ๒.๑ สภาพแวดลอม 

ในชวงทศวรรษท่ีผานมา กระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโลกเปนไปอยางรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติทำใหภูมิทัศนของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสำคัญ โดยกอใหเกิดโอกาสท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแตขณะเดียวกันทามกลางความเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ            
ก็มีปจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามท่ีตองบริหารจัดการดวยความยากลาบากมากข้ึนกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลง 
ภูมิทัศนเศรษฐกิจของโลกไดสงผลใหโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยซ่ึงเดิมมีโครงสรางเศรษฐกิจในระบบ            
“เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ตองปรับตัวและเปลี่ยนไปเปนระบบเศรษฐกิจท่ี “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการสงออก”        
การพัฒนาในภาคเกษตรลาชากวาฐานการผลิตอ่ืนๆ ท่ีอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมมากข้ึนตามลำดับโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ภายใตอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒนและความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปญหาความ
เหลื่อมล้ำทางดานรายไดระหวางภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหวางสังคมในเมืองและชนบทขยายวง
กวางข้ึน และปญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุมเกษตรกรรายยอยและในภาคชนบทรวมท้ังโอกาสในการเขาถึง
ขอมูลขาวสาร องคความรู แหลงทุน และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพสาหรับประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลก็มีใน       
วงแคบกวา ในขณะท่ีการใชเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับวายังอยูในกลุมประเทศท่ีใชเทคโนโลยี
ในระดับกลางๆ ซ่ึงสวนใหญไมสามารถพัฒนาไดเองภายในประเทศ ตองนาเขามาจากตางประเทศ โดยรวมประเทศ
ไทยจึงยังใชวัตถุดิบและแรงงานเขมขนในการเปนจุดแข็งในการแขงขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น    
ในอีกดานหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหมรวมท้ังความเชื่อมโยงอยาง
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ใกลชิดของสังคมโลกไดทำใหเกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงดานอ่ืนๆ ท่ีซับซอนข้ึนอาทิ การกอการราย โรคระบาด 
เครือขายยาเสพติดขามชาติ และการกอการราย อาชญากรรมขามชาติในรูปแบบตางๆ ขณะท่ีการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงข้ึน ซ่ึงลวนแลวเปนความเสี่ยงในการดำรงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการ
ทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผนดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในชวงตนศตวรรษท่ี ๒๑ กระแสโลกาภิวัตนไดทำใหภูมิทัศนทางดานเศรษฐกิจและสังคม
ของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุงสูเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะท่ีโอกาสทางเศรษฐกิจขยาย
เพ่ิมข้ึน แตชองวางทางสังคมก็ยิ่งกวางข้ึนรวมถึงชองวางทางดิจิทัล (digital divide) ถาหากไมสามารถลดลงก็จะยิ่งทำ
ใหความเหลื่อมล้ำทางรายไดและโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกตางมากข้ึน ประกอบกับในอนาคต ๒๐ป
ขางหนาสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญในทุกมิติ เง่ือนไข
ภายนอกท่ีสำคัญตอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ไดแก กระแสโลกาภิวัตนท่ีเขมขนข้ึนอยางตอเนื่องและมี    
ความเสี่ยงและทาทายตอการปรับตัวมากข้ึนจากการเคลื่อนยายอยางเสรีและรวดเร็วของผูคน เงินทุน ขอมูลขาวสาร
องคความรูและเทคโนโลยี และสินคาและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุมเศรษฐกิจในภูมิภาคนำไปสูความเชื่อมโยง        
ทุกระบบในขณะท่ีศูนยรวมอำนาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนยายมาสูเอเชียภายใตสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจโลก    
ซ่ึงในชวงระยะ ๑๐ ปขางหนาจะยังคงไดรับผลกระทบจากปจจัยสำคัญหลายประการท้ังปญหาตอเนื่องจาก
วิกฤติการณทางเศรษฐกิจโลกในชวงป ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณในกลุมประเทศยูโรโซนท่ีทำใหระดับหนี้
สาธารณะในประเทศตางๆ เพ่ิมสูงข้ึนและกลายเปนความเสี่ยงตอความยั่งยืนทางการคลัง ขณะท่ีจะมีผลพวงตอเนื่อง
จากการดำเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุน ซ่ึงเปนความเสี่ยงใหเกิดภาวะเงินเฟอ
ไดเม่ือเศรษฐกิจฟนตัวเต็มท่ี รวมท้ังอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ นอกจากนั้น   
การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเขาสูจุดอ่ิมตัวมากข้ึน ขณะท่ีการพัฒนาเทคโนโลยีใหมท่ีจะชวยใหประสิทธิภาพ
การผลิตของโลกเพ่ิมข้ึนขนานใหญและเปนวงกวาง เชนท่ีเคยเกิดข้ึนในชวงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไมมีแนวโนมการ
กอตัวท่ีชัดเจน แตก็มีแนวโนมของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหมๆ ท่ีจะเปนโอกาสสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
รูปแบบใหมๆ ซ่ึงภายใตเง่ือนไขดังกลาว เศรษฐกิจโลกในชวง ๑๐ ปขางหนามีแนวโนมท่ีจะขยายตัวต่ำกวาเฉลี่ย          
รอยละ ๕.๑ ในชวง ๕ ปกอนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณท่ีตลาดโลกขยายตัวชา แตประเทศ
ตางๆ ขยายกำลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแขงขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงข้ึน ขณะเดียวกัน
การลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ป ขางหนานี้ จะทำใหขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวชาลง 
เง่ือนไขดังกลาวเปนความเสี่ยงสำหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไมเรงปรับโครงสรางเพ่ือ
แกปญหาจุดออนและเสริมจุดแข็งใหสัมฤทธิ์ผล 

ในดานความม่ันคงของโลกก็กำลังกาวเขาสูชวงเปลี่ยนผานท่ีสำคัญจากการปรับดุลอำนาจของ
สหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผูนำโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียท่ีเพ่ิมมากข้ึนในเอเชียและ
ยุโรปนั้น นาจะมีผลทำใหบรรยากาศดานความม่ันคงของโลกในชวงป ๒๕๖๐ – ป ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันท้ัง
ความรวมมือและความขัดแยง โดยข้ึนอยูกับปจจัยผลประโยชนแหงชาติท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเปน
องคประกอบสำคัญในการกำหนดนโยบายของประเทศและกลุมประเทศ สำหรับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีอยาง
รวดเร็วจะเปนเง่ือนไขสำคัญสำหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหมท่ี
เปนอัจฉริยะจะกระทบการดำรงชีวิตของคนและทำใหเกิดธุรกิจรูปแบบใหม รวมท้ังเกิดการเชื่อมตอและการบรรจบ
กันของเทคโนโลยีกาวหนาอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ ซ่ึงประเทศไทยจะตองลงทุนดานทรัพยากรมนุษยและการวิจัย
ใหสามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมได เง่ือนไขการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมก็จะเปนเกณฑ
มาตรฐานท่ีกดดันใหประเทศไทยตองปรับเปลี่ยนไปสูสังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนำเทคโนโลยีสีเขียวมาใชก็จะมี
สวนสำคัญ และชวยแกปญหาการลดลงของทรัพยากรตางๆ รวมท้ังน้ำมัน ซ่ึงแมราคาจะลดลงแตมีผลกระทบตอ
สภาพแวดลอม จึงตองผลักดันใหมุงสูการผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบตางๆ รวมท้ังพืชพลังงานท่ีอาจจะสงผล
กระทบตอความม่ันคงทางอาหารของโลก 
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นอกจากนั้น ยังมีขอจำกัดและความเสี่ยงสำคัญจากการเขาสูสังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกรอน ท้ังนี้โครงสรางประชากรโลกท่ีเขาสูสังคมสูงวัย แมจะสงผลใหเกิดโอกาสทาง
ธุรกิจใหมๆ แตมีความเสี่ยงใหเกิดการแยงชิงแรงงานและเงินทุน รวมท้ังมีแรงกดดันตอการใชจายงบประมาณดาน
สวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนในหลายๆ ประเทศกลายเปนความเสี่ยงดานการ คลังท่ีสำคัญ สำหรับ ภาวะโลกรอน
และการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศท่ีผันผวนกอใหเกิดภัยธรรมชาติท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนนั้น กดดันใหตองมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การดำรงชีวิต การผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากข้ึน ในขณะท่ี
ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาใหมีความท่ัวถึงมากข้ึน ประกอบกับจำนวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน
จะสงผลใหความเปนเมืองเติบโตอยางตอเนื่อง ตามมาดวยการมีขอกำหนดของรูปแบบและกฎเกณฑท่ีเก่ียวเนื่องกับ
ลักษณะการใชพ้ืนท่ี และความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงดังกลาว การยึดถือหลักการ
บริหารจัดการท่ีดีท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใชระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติใหเปนไปตามสิทธิ
มนุษยชนจะเขมขนมากข้ึน 

สำหรับสถานการณและสภาพแวดลอมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแตอดีตถึง
ปจจุบันทำใหประเทศไทยมีระดับการพัฒนาท่ีสูงข้ึนตามลำดับ โดยถูกจัดอยูในกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางมา
ตั้งแตป ๒๕๓๑ และไดขยับสูงข้ึนมาอยูในกลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางตั้งแตป ๒๕๕๓ และลาสุด 
ในป ๒๕๕๗ รายไดประชาชาติตอหัวเพ่ิมข้ึนเปน ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร สรอ. ตอปฐานการผลิตและบริการหลากหลายข้ึน 
ฐานการสงออกสินคาอุตสาหกรรมใหญข้ึนมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแขงขันและมีสวนแบงใน
ตลาดโลกสูงข้ึนและสรางรายไดเงินตราตางประเทศในระดับสูง อาทิ กลุมยานยนต อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา 
อุตสาหกรรมอาหาร สินคาเกษตร การทองเท่ียว และบริการดานสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจท่ีใหญข้ึนสงผลใหการจางงาน
เพ่ิมข้ึนเปน ๓๘.๑ ลานคนจากประชากรวยัแรงงาน ๓๘.๖ ลานคน อัตราการวางงานเฉลี่ยไมถึงรอยละ ๑ ปญหาความ
ยากจนจึงลดลงตามลำดับจากรอยละ ๒๐.๐ ในป ๒๕๕๐ เปนรอยละ ๑๐.๙ ในป ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีข้ึนในทุก
ระดับ โอกาสการไดรับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ และการคุมครอง
ทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเขาถึงทรัพยากรตางๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีข้ึนตามลำดับ ในขณะเดียวกัน
ประเทศไทยก็มีความเปนสากลมากข้ึน ความรวมมือระหวางประเทศไทยกับนานาชาติท้ังในรูปของทวิภาคีและ      
พหุภาคีเพ่ือเปนกลไกและชองทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มี
ความกาวหนาไปมาก รวมท้ังกรอบความรวมมือท่ีชวยทำใหประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานตางๆ ไปสูระดับ
สากลก็มีความคืบหนามากข้ึน 

นอกจากนั้น ประสบการณในชวงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ไดสงผลให
ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสรางภูมิคุมกัน ใหดีข้ึนตามแนวคิดการบริหารจัดการท่ีดี
อันไดแก การดำเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบไดอยางเปนระบบดีข้ึน มีการกำกับดูแล
วินัยทางการเงินการคลังท่ีกำหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเปนแนวปฏิบัติท่ีดีข้ึนและฐานะการคลังมีความ
ม่ันคงมากข้ึน และฐานะเงินสำรองระหวางประเทศอยูในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ  
ใหมีการดำเนินการอยางเปนระบบมากข้ึน มีการสรางความเปนธรรมใหกับกลุมตางๆ สามารถคุมครองผูบริโภคและ
ประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบไดดีข้ึน ชวยสรางบรรยากาศของการแขงขันในตลาด และสนับสนุนใหการ
ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคลองตัวมากข้ึน 

แตประเทศไทยก็ยังมีจุดออนในเชิงโครงสรางหลายดานท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
จุดออนสำคัญของประเทศไทยไดแก โครงสรางประชากรสูงอายุมากข้ึนตามลำดับ แตคุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ำและ
การออมไมเพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานท้ังในกลุมทักษะฝมือสูงและกลุมทักษะฝมือระดับลาง ผลิตภาพ
แรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ำ ท้ังระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ำ ตองอาศัยการเพ่ิมปริมาณเปนแรงขับเคลื่อนหลัก 
ขณะท่ีโครงสรางเศรษฐกิจมีสัดสวนภาคการคาระหวางประเทศตอขนาดของเศรษฐกิจสูงกวาเศรษฐกิจภายในประเทศมาก 
จึงมีความออนไหวและผันผวนตามปจจัยภายนอกเปนสำคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ำ โดยท่ี
การใชองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลคายังมีนอย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม
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เพียงพอ การวิจัยท่ีดาเนินการไปแลวไมถูกนามาใชใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจและสังคมไดอยางคุมคา การพัฒนา
นวัตกรรมมีนอย สำหรับการดำเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ 
การดำเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความตอเนื่องประสิทธิภาพต่ำ ขาดความโปรงใส และขาดความรับผิดชอบ 
ขณะท่ีปญหาคอรรัปชั่นมีเปนวงกวาง การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสรวมท้ังการบริหารจัดการนั้น 
ยังไมเปนระบบโครงขายท่ีสมบูรณและลาชา การบังคับใชกฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบตางๆ ลาสมัยไม
ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปญหาดานคุณธรรมจรยิธรรม ไมเคารพสิทธิผูอ่ืนและไมยึดผลประโยชนสวนรวม
เปนสำคัญขณะท่ีความเหลื่อมล้ำและความแตกแยกในสังคมไทยยังเปนปญหาท่ีทาทายมาก รวมท้ังปญหาในดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเผชิญกับภาวะขยะลนเมืองและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงในทุกดาน 

ท้ังนี้ ปจจัยและเง่ือนไขภายในประเทศท่ีจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศไทยท่ีสำคัญ ไดแก 
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ ในระยะเวลา ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะมีนัยยะท่ีสำคัญ
ยิ่งตอการพัฒนาประเทศ กำลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผูสูงอายุจะเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วยอมสงผลตอ
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใชจายการลงทุนและการออม ตลอดจนคาใชจายดานสุขภาพ ความ
ม่ันคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับขอจำกัดดานทรัพยากร ท้ังดานแรงงาน
และทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีนัยยะตอตนทุนการผลิตและสภาพแวดลอมความเปนอยูของประชาชนนอกจากนั้นปญหา
ความเหลื่อมล้ำในมิติตางๆ ก็มีนัยยะตอการสรางความสามัคคี สมานฉันทในสังคม ขอจำกัดตอการยกระดับศักยภาพ
ทุนมนุษย ความจำเปนในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง และ
การปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายท่ีทำใหเกิดความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ และท่ีสำคัญเง่ือนไขจำเปนท่ีตอง
ปรับตัวคือ การแกปญหาความออนแอของการบริหารราชการแผนดิน ท่ีทำใหจำเปนตองเรงปฏิรูประบบราชการและ
การเมืองเพ่ือใหเกิดการบริหารราชการท่ีดี 

โครงสรางท่ีเปนจุดออนและการบริหารจัดการท่ีขาดประสิทธิภาพและความโปรงใสดังกลาว        
จะสงผลใหประเทศไทยยิ่งตองเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากข้ึนภายใตสถานการณท่ีกระแสโลกาภิวัตน   
เขมขนข้ึน เปนโลกไรพรมแดนอยางแทจริง โดยท่ีการเคลื่อนยายของผูคน สินคาและบริการ เงินทุน องคความรู
เทคโนโลยี ขอมูลและขาวสารตางๆ เปนไปอยางเสรี สงผลใหการแขงขันในตลาดโลกรุนแรงข้ึนโดยท่ีประเทศตางๆ  
เรงผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแขงขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและขอจำกัดท่ีเกิดจาก
สภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงตอการดำเนินธุรกิจและการดำเนินชีวิตของผูคนก็เพ่ิมข้ึน กฎเกณฑและกฎระเบียบของ
สังคมโลกจึงมีความเขมงวดมากข้ึนท้ังในเรื่องการปลดปลอยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เปนตน
เง่ือนไขตางๆ ดังกลาวจะเปนแรงกดดันใหประเทศไทยตองปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอยางชาญฉลาดมากข้ึน 
โดยท่ีการปรับตัวจะตองหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางเพ่ือแกจุดออนและควบคูไปกับการสราง
กลไกเชิงรุกใหจุดแข็งของประเทศเปนประโยชนสูงสุดแกประชาชนสวนใหญของประเทศ ซ่ึงหากไมสามารถแกปญหา
และปฏิรูปใหสัมฤทธิ์ผลไดในระยะ ๔ - ๕ ปตอจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแขงขัน รายได
เฉลี่ยของประชาชนจะไมสามารถยกระดับใหดีข้ึนได คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ำ และปญหาความเหลื่อมล้ำจะ
รุนแรงข้ึน รวมท้ังทรพัยากรจะรอยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในท่ีสุดการพัฒนาประเทศจะไมสามารถยั่งยืนไปไดใน
ระยะยาว 

ท้ังนี้ เง่ือนไขในปจจุบันและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะสงผลตออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งลักษณะในเชิงโครงสรางท้ังทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศท้ังท่ีเปนจุด
แข็งและเปนจุดออนท่ีจะตองเผชิญและผสมผสานกับปจจัยภายนอกและกอใหเกิดท้ังโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลาย
มิติ การท่ีประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหลานี้ ไดนั้น        
จำเปนจะตองมีการวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยางรอบดานขณะเดียวกันตองวิเคราะหศักยภาพ
ภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพรอมของประเทศตอการเปลี่ยนแปลงเหลานั้น โดยท่ีประเทศไทยตองปฏิรูปและ
ปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญเพ่ือใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหม
ของโลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจาก
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การเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติได ไมวาจะเปนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม 
การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรมการ
ดำรงชีวิตการทำงาน และการเรียนรู ซ่ึงจำเปนอยางยิ่งท่ีจะตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการดำเนินการ
รวมกันอยางเปนเอกภาพมีการจัดลำดับความสำคัญและแบงหนาท่ีรับผิดชอบอยางชัดเจนของผูท่ีเก่ียวของกับประเด็น
ปญหานั้นๆ ซ่ึงการดำเนินการดังกลาวจะตองกำหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือกำหนด
วิสัยทัศนและเปาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทำงานของภาคสวนตางๆ เพ่ือใหขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไปสูเปาหมายท่ีกำหนดไว 

ดังนั้น จึงจำเปนตองกำหนดยุทธศาสตรท่ีเหมาะสมเพ่ือแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็งใหเอ้ือตอการ
พัฒนาประเทศ เพ่ือใหบรรลุซ่ึงเปาหมายการสรางและรักษาไวซ่ึงผลประโยชนแหงชาติในการท่ีจะใหประเทศไทยมี
ความม่ันคงในทุกดาน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและม่ังค่ัง และประเทศสามารถพัฒนาไปไดอยางยั่งยืน ท้ังนี้การ
วิเคราะหใหไดขอสรุปเก่ียวกับจุดแข็ง จุดออน โอกาสและขอจากัดรวมท้ังความเสี่ยงของประเทศ จะนำไปสูการ
กำหนดตำแหนงเชิงยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศท่ีชัดเจนและไดรับการยอมรับรวมกันในสังคมไทยท่ีจะสงผล
ใหเกิดการผนึกกำลังและระดมทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางท่ีสอดคลองกัน 
การดำเนินการมีบูรณาการและเปนเอกภาพภายใตการมองภาพอนาคตของประเทศท่ีเปนภาพเดียวกัน 

อยางไรก็ตามในชวงท่ีผานมา ประเทศไทยมิไดมีการกำหนดวิสัยทัศนประเทศ เปาหมายและ
ยุทธศาสตรของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารจึงใหความสำคัญกับนโยบายพรรค
การเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซ่ึงเม่ือมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทำใหการดำเนินนโยบายขาดความตอเนื่อง ถือเปนการ
สูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเปนการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผนดินของ
ประเทศไทยใหมีเปาหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเปนการกำหนดใหฝายบริหารมีความรับผิดชอบท่ีจะตอง
ขับเคลื่อนประเทศไปสูเปาหมายท่ีเปนท่ียอมรับรวมกันและเปนเอกภาพ ประเทศไทยจำเปนจะตองมี  “ยุทธศาสตรชาติ” 
ซ่ึงภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญ เพ่ือใหโครงสรางทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยง
และภัยคุกคามแบบใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคน        
ในชาติได จะตองมีการกำหนดวิสัยทัศน เปาหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศใหสอดคลองกับ
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความทาทายตางๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การกำหนดใหมี “ยุทธศาสตรชาติ” เพ่ือเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พรอมกับ
การปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผนดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหสามารถนำไปสู
การปฏิบัติอยางจริงจังจะชวยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสวนและนำพาประเทศไทยใหหลุดพนหรือ
บรรเทาความรุนแรงของสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน ท้ังปญหาทางเศรษฐกิจ ปญหาความเหลื่อมล้ำ ปญหาการ
ทุจริตคอรรัปชั่น และปญหาความขัดแยงในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยง
ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผานประเทศไทยไปพรอมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนใหมของโลกไดซ่ึง
จะทำใหประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสำคัญในเวทีโลก สามารถดำรงรักษาความเปนชาติท่ีมีความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยูดีมีสุขอยางถวนหนากันสาระสำคัญของยุทธศาสตร
ชาติซ่ึงคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติกาลังดำเนินการยกรางอยูในขณะนี้นั้นจะประกอบดวยวิสัยทัศนและ
เปาหมายของชาติท่ีคนไทยทุกคนตองการบรรลุรวมกันรวมท้ังนโยบายแหงชาติและมาตรการเฉพาะ ซ่ึงเปนแนวทาง 
ทิศทางและวิธีการท่ีทุกองคกรและคนไทยทุกคนตองมุงดำเนินการไปพรอมกันอยางประสานสอดคลอง เพ่ือใหบรรลุ
ซ่ึงสิ่งท่ีคนไทยทุกคนตองการ คือประเทศไทยม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกำลังอำนาจแหงชาติ อันไดแก 
การเมืองภายในประเทศ การเมืองตางประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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๒.๒ วิสัยทัศน 
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเปนคติพจนประจำชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ท้ังนี้วิสัยทัศนดังกลาว
จะตองสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาต ิอันไดแกการมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอำนาจรัฐ การดำรง
อยูอยางม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดำรงอยูอยางม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุก
รูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความม่ันคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืน
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความม่ันคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน
ของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกัน 
ดานความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมเปนภาระของโลกและสามารถ
เก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีดอยกวา 
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๒.๓ ยุทธศาสตรชาติ 
ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนและทำใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตท่ีพึงประสงคนั้น จำเปนจะตองมี

การวางแผนและกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนให
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเปนจะตองกำหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว  เพ่ือถายทอดแนวทางการ
พัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความเขาใจถึงอนาคตของประเทศ
ไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมท้ังประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเพ่ือการสรางและรักษาไวซ่ึงผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน
เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” หรือคติพจนประจาชาติ “ม่ันคง       
ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมี
ความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความม่ันคงเสมอภาคและเปนธรรม ซ่ึงยุทธศาสตรชาติท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการ
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พัฒนาในระยะ ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก (๑) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง (๒) 
ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (๔) 
ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ(๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยมีสาระสำคัญของแตละยุทธศาสตร สรุปได ดังนี้ 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตรดานความม่ันคง มีเปาหมายท้ังในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและ   
ชวยลดและปองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมท้ังสรางความเชื่อม่ันในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีตอ
ประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีตองใหความสำคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น 
สรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม 

(๕) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกำลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบรอยภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
ม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 
๒.๓.๒ ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพ่ือใหประเทศไทยสามารถพัฒนา

ไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว ซ่ึงจำเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสรางความ
ม่ันคงและปลอดภัยดานอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการ รวมท้ังการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ท้ังนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน อันไดแกโครงสราง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และการบริหารจัดการท้ังใน
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีตองใหความสำคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแกการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสรางความ
เชื่อม่ัน การสงเสริมการคาและการลงทุนท่ีอยูบนการแขงขันท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสูความเปนชาติการคาเพ่ือใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนการยกระดับไปสูสวนบนของ
หวงโซมูลคามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาท่ีเขมขนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ 
โดยมุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการท่ีหลากหลาย
ตามรูปแบบการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป รวมท้ังเปนแหลงอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
ของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตให เขมแข็งและยั่ งยืน  เพ่ิ ม ขีด
ความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทำการเกษตรยั่งยืนท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมและรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพและอาหาร
คุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปจจุบันท่ีมีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใชดิจิทัลและการคามาเพ่ิม
มูลคาและยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงข้ึน 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเปนเลิศและ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการยกระดับบริการท่ีเปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเท่ียว และพัฒนาใหประเทศไทย
เปนศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ เปนตน 

(๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบนัเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง และ
โครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคลองกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานา
ประเทศ สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความม่ันคงดานตางๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองคกรระหวาง
ประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปน
รากฐานท่ีแข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิดวิเคราะหอยางมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มีครอบครัวท่ีม่ันคง กรอบแนวทาง
ท่ีตองใหความสำคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานยิมท่ีพึงประสงค 
(๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 
(๕) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวใน

การบมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง 
๒.๓.๔ ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เพ่ือเรง

กระจายโอกาสการพัฒนาและสรางความม่ันคงใหท่ัวถึง ลดความเหลื่อมล้ำไปสูสังคมท่ีเสมอภาคและเปนธรรม กรอบ
แนวทางท่ีตองใหความสำคัญ อาทิ 

(๑) การสรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เพ่ือเรง
อนุรักษฟนฟูและสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงดานน้ำ รวมท้ังมีความสามารถในการ
ปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุงสูการเปน
สังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีตองใหความสำคัญ อาทิ 

(๑) การจดัระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ำใหมีประสิทธิภาพท้ัง ๒๕ ลุมน้ำ เนนการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 

(๓) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 

๒.๓ .๖ ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให
หนวยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสูทองถ่ินอยางเหมาะสม มีธรรมาภบิาลกรอบแนวทางท่ีตองใหความสำคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม 
(๒) การวางระบบบรหิารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรบัปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 
 

๒.๔ กลไกการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตรชาติจะเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือใหสวนราชการและหนวยงานตางๆ 

ใชเปนแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตางๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนเฉพาะดานตางๆ เชน ดานความม่ันคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการใน
ระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนท่ี ใหมีความสอดคลองกันตามหวงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตรชาติจะใชเปนกรอบใน
การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอยางมีเอกภาพใหบรรลุเปาหมาย 
โดยจะตองอาศัยการประสานความรวมมือจากหลายภาคสวน ภายใตระบบประชารัฐ คือ ความรวมมือของภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ท้ังนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจะไดมีการกำหนดเก่ียวกับ
บทบาทของยุทธศาสตรชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ เพ่ือท่ีสวนราชการและหนวยงาน
ตางๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาไดอยางตอเนื่องและบูรณาการ 

๒.๕ ปจจัยความสำเร็จของยุทธศาสตรชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตรชาติ กำหนดวิสัยทัศนระยะยาวท่ีชัดเจน มีการกำหนด

เปาหมายและภาพในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเปนท่ีเขาใจ รับรู และยอมรับเปนเจาของรวมกันสามารถ
ถายทอดเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ สูเปาหมายเฉพาะดานตางๆ ตามระยะเวลาเปนชวงๆ ของหนวยงานปฏิบัติได 
และมีการกำหนดตัวชี้วัดท่ีสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติและแผนในระดับตางๆ เพ่ือใหสวนราชการนำยุทธศาสตรชาติไปปฏิบัติ รวมท้ังกรอบกฎหมายดานการ
จัดสรรงบประมาณ ใหสามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติอยางมีบูรณาการ 
และกรอบกฎหมายท่ีจะกำหนดใหการดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติมีความตอเนื่อง รวมท้ังมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลอยางเปนระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสูการปฏิบัติ มีกลไกท่ีสอดรับ/สอดคลองตั้งแตระดับการจัดทำยุทธศาสตร 
การนำไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมท้ังมีกลไกในการกำกับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและหนวยงานปฏิบัติจะตองมีความเขาใจ สามารถกำหนดแผนงาน
โครงการใหสอดคลองกับเปาหมายท่ีกำหนดไวในยุทธศาสตรชาติ 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
การจัดทำแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตำบลมีความสัมพันธและสอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตรพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แตท้ังนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)    
ไดสิ้นสุดลงและการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี  ๑๒  อยูระหวางการเสนอรางแผนซ่ึงได
กำหนดยุทธศาสตรเอาไวแลว  

ดังนั้น  เพ่ือใหการจัดทำแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง  
มีความสอดคลองกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ องคการบริหารสวนตำบล จึงไดจัดทำ
แผนท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  ซ่ึงมีท้ังหมด  ๑๐ ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
ยุทธศาสตรท่ี ๒  การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี ๓  การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี ๔  การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี ๕  การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ัง และยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและธรรมาภิบาล 

ในสังคมไทย 
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) ประเทศไทยจะยังคง

ประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความเสี่ยงท้ังจากภายในและภายนอก
ประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ การเกิดภัย
ธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ประเทศในปจจุบันท่ียังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแขงขัน 
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เปนตน ทำใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงจำเปนตอง
ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีสำคัญ ดังนี้  

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

๒. สถานะของประเทศ 
๒.๑ ดานเศรษฐกิจ 

๒.๑.๑  ๓ ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ เริ่มแสดงใหเห็นถึงขอจำกัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แมวาเศรษฐกิจของไทยในระยะท่ีผานมา (ยกเวนชวงวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ ป ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะ
ขยายตัวไดดีเฉลี่ยประมาณรอยละ ๕ ตอป จนทำใหรายไดประชาชาติตอหัว (GNP Per Capita) ในป ๒๕๕๗ มาอยูท่ี
ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร สรอ. ตอคนตอป ซ่ึงทำใหประเทศไทยไดขยับฐานะข้ึนมา
เปนประเทศรายไดปานกลางข้ันสูง (Upper Middle Income Country) แตในระยะ ๘ ปท่ีผานมาการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงรอยละ ๓.๒ ชะลอจากรอยละ ๕.๗ ในชวงแผนพัฒนาฯ 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

ฉบับท่ี ๙ ซ่ึงต่ำกวาศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ำกวาระดับท่ีจะทำใหประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได
ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุท่ีสำคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอยางตอเนื่อง 
ดังจะเห็นไดจาก สัดสวนการลงทุนรวมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลง
จากรอยละ ๔๑.๓ ในชวงป ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เปนรอยละ ๒๕.๕ ในชวงป ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เม่ือเทียบกับ
ประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบวาอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในชวงป ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยูท่ี
ประมาณรอยละ ๔.๙ ต่ำกวาสิงคโปรและมาเลเซียซ่ึงมีระดับการพัฒนาท่ีสูงกวาไทย 

๒.๒.๒ การปรับโครงสรางการผลิตสูประเทศรายไดปานกลางข้ันสูง แตความสามารถในการ
แขงขันเริ่มลดลง โครงสรางการผลิตของไทยไดเปลี่ยนผานจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและบริการมากข้ึน 
(สัดสวนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในป ๒๕๕๓ ท่ีระดับรอยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เปนรอยละ 
๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในป ๒๕๕๗ ตามลาดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมไดมีการสั่งสมองคความรูและเทคโนโลยีอยาง
ตอเนื่อง ทำใหมีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมข้ันปฐมภายใตการบริหารจัดการของเงินทุนตางชาติมาเปนอุตสาหกรรม
พ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมท่ีมีเทคโนโลยีสูงข้ึนภายใตเครือขายของบริษัทแมในตางชาติและ
ของนักลงทุนไทยท่ีมีสัดสวนสูงข้ึน จนประเทศไทยกลายเปนประเทศรายไดปานกลางข้ันสูง ขณะเดียวกันก็มีการ
เคลื่อนยายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการท่ีมีประสิทธิภาพการผลิตสูงกวา ทำใหผลิตภาพ
แรงงานในระยะท่ีผานมายังเพ่ิมในระดับท่ีนาพอใจแตการชะลอตัวของกำลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของ
กำลังแรงงานเปนไปอยางลาชา ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : 
TFP) ท่ีลดลงทำใหความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศในระยะหลังลดลงซ่ึงสะทอนมาท่ีปริมาณการสงออก
รวมขยายตัวชาลงจากรอยละ ๙.๗ ตอปในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เปนเฉลี่ยรอยละ ๑.๑ 
ในชวง ๓ ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยูในระดับต่ำทำใหขาดพลังใน
การขับเคล่ือนการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหหลุดพนจากการเปนประเทศรายไดปานกลาง ซ่ึงตองอาศัยการผลิตท่ีมี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตท่ีเปนของตนเองมากข้ึน แมวาการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในชวงกอน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ จะอยูในระดับท่ีนาพอใจก็ตาม แตมีแนวโนมลดลงในระยะ ๘ ป ท่ีผานมา และยังมีความ
ลาชาเม่ือเทียบกับประเทศท่ีเริ่มพัฒนาประเทศในชวงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเขาสูการ
เปนประเทศรายไดสูงในชวงกอนหนา ท้ังนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากรอยละ ๓.๓๒ ในชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ เปนรอยละ ๒.๐๕ ในชวงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ทาใหประเทศไทยจาเปนตอง
ใหความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ 
และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปจจัยแรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกรงดานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเปนอุปสรรคตอการแกไข
ปญหาเชิงโครงสราง การรองรับเง่ือนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดำเนินนโยบายและการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในอนาคต แมวาเศรษฐกิจไทยจะประสบปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในป ๒๕๒๔ และ 
๒๕๔๐ แตการใหความสำคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังทำใหเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยูในเกณฑ
ท่ีแข็งแกรง โดยเฉพาะเม่ือเทียบกับประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาในระดับใกลเคียงกันอยางไรก็ตาม เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจซ่ึงเปนจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออำนวยตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอยางตอเนื่องเริ่มมีสัญญาณ
ท่ีจะเปนขอจากัดตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากข้ึน โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากเฉลี่ยรอยละ 
๓๗.๙ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ เปนรอยละ ๔๒.๒ ในชวง ๓ ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ชี้ใหเห็นวาแม
จะอยูภายใตกรอบวินัยทางการคลังแตมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนจากผลของการดำเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะสั้นใน
ระยะท่ีผานมาและจะเปนขอจากัดตอการใชมาตรการทางการคลังในการกระตุนเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะตอไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแขงขันโดยรวมยังปรับตัวดีข้ึนไมมากนัก เนื่องจากตางประเทศ
มีพลังการขับเคลื่อนมากกวาไทย และประเทศไทยอยูในสถานการณการแขงขันท่ีอยูตรงกลางระหวางประเทศท่ีมี
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ความไดเปรียบดานตนทุนแรงงานและการผลิต และประเทศท่ีมีความกาวหนาและความสามารถในการแขงขันทาง
นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค  โดยในป  พ .ศ . ๒๕๕๗  WEF (World Economic Forum) ไดจัด อัน ดับ
ความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยเปนอันดับท่ี ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในป พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD 
(International Institute for Management Development) ไดจัดอันดับไว ท่ี  ๓๐  จาก  ๖๑  ประเทศชั้นนำ 
ในขณะท่ีผลการวิจัยประเทศท่ีมีความสะดวกในการเขาไปประกอบธุรกิจประจาป ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing 
Business ๒๐๑๕  ซ่ึงดำเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยไดรับการจัดใหอยูในอันดับท่ี ๒๖ จาก ๑๘๙ 
ประเทศท่ัวโลก  

๒.๑.๖ สถานการณการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไดรับการ
ยกระดับดีข้ึนจากการผนึกกำลังของหนวยงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงใหเกิด
ความม่ันใจของภาคธุรกิจเอกชน แตยังคงอยูในระดับต่ำเม่ือเปรียบเทียบกับกลุมประเทศท่ีมีรายไดสูง โดยในป ๒๕๕๗ 
อันดับความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรอยูท่ี ๔๗ และดานเทคโนโลยีท่ี ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศท่ีจัด
อันดับโดย IMD ลดลงเม่ือเทียบกับอันดับท่ี ๓๗ และ ๔๓ ตามลำดับในป ๒๕๕๑ และตลอดชวงระยะเวลา ๑๔ ปท่ี
ผานมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) คาเฉลี่ยการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาตอ GDP ยังคงอยูในระดับรอยละ ๐.๑๗ ตอ GDP 
โดยในป ๒๕๕๖ (ขอมูลลาสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ ๐.๔๘ ตอ GDP 
โดยเปนการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณรอยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณรอยละ ๔๗ ขณะท่ี
ประเทศท่ีพัฒนาแลว เชน เกาหลีใต ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีคาใชจายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยูท่ีรอยละ 
๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ตอ GDP ในป ๒๕๕๕ ตามลำดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจานวนไมเพียงพอตอการสงเสริมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับกาวหนา โดยในป ๒๕๕๖ บุคลากรดานการวิจัยและ
พัฒนามีจานวน ๑๑ คนตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแลว สวนใหญจะอยูท่ีระดับ 
๒๐-๓๐ คนตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณดานโครงสรางพ้ืนฐานยังคงมีปญหาในหลายๆ ดาน ประกอบดวยรูปแบบการ
ขนสงยังไมสามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเปนทางน้ำและทางรางไดตามเปาหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การใหบริการนาประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขต
เมืองหลักในภูมิภาค และมีแหลงนาดิบไมเพียงพอ การใหบริการ ICT ยังไมท่ัวถึงกระจุกตัวอยูในเมือง และมีราคา
คอนขางสูง ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศมีแนวโนมลดลงเล็กนอยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงดานความ
ม่ันคงท้ังในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรม
ดานพลังงานและ ICT อยูในระดับต่ำและมีขอจำกัด ยังไมสามารถพัฒนาตอยอดในเชิงพาณิชยไดอยางเปนรูปธรรม
นอกจากนี้ ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมท้ังกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการดานโครงสราง
พ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุมครองทรัพยสินทางปญญา การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส การรักษา
ความปลอดภัย และขอจำกัดตอการทำธุรกิจใหมและการประกอบกิจการในตางประเทศ ตลอดจนบุคลากรดาน      
โลจิสติกสยังขาดความรูและทักษะเฉพาะดานท่ีตรงตอความตองการของอุตสาหกรรม เชน ความรูดานภาษา ความรู
ดานเทคโนโลยี และความรูในการดำเนินธุรกิจตางประเทศ เปนตน 

 

๒.๒ ดานสังคม 
๒.๒.๑ โครงสรางประชากรเปล่ียนแปลงเขาสูการเปนสังคมสูงวัย แตยังคงมีปญหาท้ังในเชิง

ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกชวงวัย เนื่องจากปจจัยหลักๆ ไดแก 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอยางรวดเร็ว มีพัฒนาการไมสมวัยและการ

ตั้งครรภในกลุมวัยรุนท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน อัตราการเจริญพันธุรวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในชวงป ๒๕๐๗-๒๕๐๘     
เปน ๑.๖๒ คน ในชวงป ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดวาในป ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  
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(๒) กำลังแรงงานมีแนวโนมลดลง และแรงงานกวารอยละ ๓๐ เปนประชากรกลุม     
เจเนอเรช่ัน Y (Gen Y)* ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมข้ึนชา ซ่ึงจะเปนขอจำกัดตอการพัฒนาในระยะตอไป 
กำลังแรงงานของไทยมีจำนวน ๓๘.๙ ลานคนในชวงป ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงรอยละ ๐.๑ ในป ๒๕๕๖ และ
รอยละ ๐.๒ ในป ๒๕๕๗ ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอยละ ๒.๒ ตอปในชวง ๑๐ ปท่ีผานมา (ป ๒๕๔๘–
๒๕๕๗) แตยังต่ำกวาประเทศเพ่ือนบาน เชน มาเลเซีย ๑ เทาตัว และสิงคโปร ๕ เทาตัว และกำลังแรงงานกวารอยละ 
๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมตนและต่ำกวา นอกจากนี้ กำลังแรงงานกลุมเจเนอเรชั่นวาย ซ่ึงมีจำนวนรอยละ ๒๗ 
ของประชากรในป ๒๕๕๓ มีลักษณะความเปนปจเจกสูง ไมใหความสำคัญกับการมีครอบครัว สงผลตอรูปแบบการ
ประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุรวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุมผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน สะทอนถึงภาระคาใชจาย
ดานสุขภาพท่ีเพ่ิมมากข้ึน ขณะท่ีผูสูงอายุจำนวนมากยังมีรายไดไมเพียงพอในการยังชีพ ผูสูงอายุมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน
จาก ๑๐.๓ ลานคน (รอยละ ๑๖.๒) ในป ๒๕๕๘ เปน ๒๐.๕ ลานคน (รอยละ ๓๒.๑) ในป ๒๕๘๓ การเพ่ิมข้ึนของ
ผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะสงผลตอภาระคาใชจายในการดูแลท่ีเพ่ิมสูงข้ึน แมผูสูงอายุมีสวนรวมในกำลังแรงงาน
เพ่ิมข้ึน แตมีรายไดไมเพียงพอกับคาใชจาย เนื่องจากมีการออมนอย และแหลงรายไดหลักรอยละ ๗๘.๕ ของรายได
ท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉล่ียมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปล่ียนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากข้ึน อัตราการเจริญพันธุ ท่ีลดลงสงผลใหขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในป ๒๕๔๓         
เหลือ  ๓ คน ในป ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุน และครัวเรือนแหวงกลางมีการขยายตัวมากท่ีสุดในชวง
ป ๒๕๔๓-๒๕๕๖ สงผลใหความสัมพันธทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทำใหครอบครัวเสี่ยงตอการลมสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปญหาเชิงคุณภาพท้ังดานสุขภาพ การเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม โดยคน
ไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงข้ึน อายุคาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิดของคนไทย ป ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ป เพศหญิง ๗๘.๒ ป แต
เสียชีวิตกอนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไมติดตอและอุบัติเหตุ อยางไรก็ตาม คนไทยไดรับโอกาส
ทางการศึกษาสูงข้ึน จานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ป เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยชวงป 
๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ป ขณะท่ีคุณภาพการศึกษาอยูในระดับต่ำ สะทอนไดจากคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ในป ๒๕๕๖ มีคาเฉลี่ยต่ำกวารอยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยสวนใหญ
มีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสำรวจตางๆ พบวาปญหาสำคัญท่ีสุด คือ ความซ่ือสัตยสุจริต 
และการทุจริตคอรรัปชัน โดยเห็นวาตองสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเรงดวน 

๒.๒.๔ สถานการณความยากจนมีแนวโนมลดลง แตยังคงมีความเหล่ือมล้ำของการกระจาย
รายได สัดสวนคนจนลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ ๔๒ ในป ๒๕๔๓ เหลือรอยละ ๑๐.๙ ในป ๒๕๕๖ แตความ
ยากจนยังกระจุกตัวหนาแนนในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะท่ีความเหลื่อมลาดานรายไดมีแนวโนมดีข้ึน
เล็กนอย คาสัมประสิทธิ์ความไม เสมอภาค (Gini Coefficient) ดานรายไดลดลงจาก ๐.๔๘๔  ในป ๒๕๕๔         
เหลือ ๐.๔๖๕ ในป ๒๕๕๖ อยางไรก็ตามความแตกตางของรายไดระหวางกลุมคนรวยท่ีสุดกับกลุมคนจนท่ีสุดแตกตางกัน 
ถึง ๓๔.๙ เทา ในป ๒๕๕๖ โดยกลุมคนรวยท่ีสุดรอยละ ๑๐ ถือครองรายไดสูงถึงรอยละ ๓๖.๘ ของรายไดท้ังหมด 
ขณะท่ีกลุมคนจนท่ีสุดรอยละ ๑๐ ถือครองรายไดเพียงรอยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานท่ีสำคัญจากโครงสรางเศรษฐกิจท่ี
ไมสมดุล สงผลใหการกระจายประโยชนของการพัฒนาไปยังกลุมคนตางๆ ในสังคมไมท่ัวถึง* ประชากรท่ีเกิดชวงป 
๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหล่ือมล้ำระหวางกลุมคนยังคงเปนปญหาสำคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(๑) ความเหล่ือมล้ำดานสินทรัพยท้ังดานการเงินและการถือครองท่ีดินยังคงกระจุกตัว

อยูในกลุมคนเพียงสวนนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งการถือครองท่ีดินโดยกลุมผูถือครองท่ีดินรอยละ ๒๐ มีการถือครอง
ท่ีดินมากท่ีสุด มีสัดสวนการถือครองท่ีดินสูงกวากลุมผูถือครองท่ีดินรอยละ ๒๐ ท่ีมีการถือครองท่ีดินนอยท่ีสุด 
๓๒๕.๗ เทา เนื่องจากปญหากรรมสิทธิ์ท่ีดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่ีดินวางเปลาของภาครัฐ 
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(๒) เด็กยากจนยังเขาไมถึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ขณะท่ีโอกาสในการเขาถึงการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรียังมีความแตกตางกันตามฐานะของกลุมประชากร ระหวางเขตเมือง-ชนบทและระหวางภูมิภาค 
มีปจจัยหลักมาจากปญหาเรื่องคาครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุมประชากรรอยละ ๑๐ ท่ีมีฐานะความ
เปนอยูดีท่ีสุด มีโอกาสเขาถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกวากลุมประชากรรอยละ ๑๐ ท่ีมีฐานะความเปนอยูดอย
ท่ีสุดประมาณ ๑๙.๑ เทา นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกวานักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เทา 

(๓) คุณภาพการใหบริการสาธารณสุขยังคงมีความเหล่ือมล้ำกันระหวางภูมิภาค 
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทยและสาธารณสุข อาทิ จากการสำรวจทรัพยากรสาธารณสุข           
ในป ๒๕๕๖ พบวา อัตราสวนแพทยตอประชากรระหวางกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตางกันถึง ๓.๖ เทา 

(๔) ความเหล่ือมล้ำการเขาถึงการคุมครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเขาถึง
การคุมครองมากข้ึน จากการเขาถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ท่ีเพ่ิมข้ึนจาก ๑.๒๙ ลานคน ในป ๒๕๕๕        
เปน ๒.๔๗๑ ลานคน ในป ๒๕๕๗ ทำใหแรงงานในระบบมีสัดสวนเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ ๔๒.๔ ในป ๒๕๕๗ อยางไร     
ก็ตามแรงงานในระบบไดรับคาจางเฉลี่ยสูงกวาแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เทา ในป ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหล่ือมล้ำดานกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไมเขาใจกฎหมาย     
เขาไมถึงกระบวนการยุติธรรม และหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทำงาน นอกจากนี้     
ผูมีรายไดนอยมักไมไดรับความเปนธรรม ไมสามารถตอสูคดีจากการท่ีไมสามารถรับภาระคาใชจายในกระบวนการ
ยุติธรรมและตองใชระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากข้ึน จากการท่ีคนไทยกวารอยละ ๙๙.๙ ไดรับความ
คุมครองทางดานสุขภาพ โดยอยูภายใตระบบประกันสุขภาพถวนหนารอยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมรอยละ  
๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ/รัฐวิสาหกิจรอยละ ๗.๑ ขณะท่ี กลุมผูดอยโอกาสมีหลักประกัน
ทางรายไดม่ันคงข้ึนและมีความครอบคลุมมากข้ึน โดยในป ๒๕๕๘ ผูสูงอายุไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึนเปน
แบบข้ันบันไดตามชวงอายุ ๘.๓ ลานคน จากผูสูงอายุท้ังประเทศ ๑๐.๔ ลานคน สวนผูพิการไดรับเบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึน
เปน ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผูพิการรอยละ ๘๙.๕ และรัฐใหเงินอุดหนุนแกเด็กดอยโอกาสท่ีอยูในครอบครัวยากจนให
ไดรับการเลี้ยงดูท่ีมีคุณภาพภายใตโครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอยางไรก็ตาม สวัสดิการดานท่ีอยูอาศัย
ยังไมครอบคุลมกลุมผูมีรายไดนอยและผูยากไร แมวารัฐจัดสวัสดิการดานท่ีอยูอาศัยภายใตโครงการตางๆ แตปจจุบัน
กลุมผูมีรายไดนอยและรายไดปานกลางยังไมมีกรรมสิทธิ์ในท่ีอยูอาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อยางไรก็ตาม รัฐเริ่ม
ใหความสำคัญกับการพัฒนาท่ีอยูอาศัยแกผูสูงอายุโดยเฉพาะผูท่ีมีรายไดนอยและผูยากไร 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเส่ือมถอยและสังคมไทยมีแนวโนมเปนสังคมพหุวัฒนธรรม
มากข้ึน อาทิ การใหคุณคากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแกตัว ไมรูจัก
เสียสละไมเอ้ือเฟอเผื่อแผ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโนมการเปนสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
การเขามาของแรงงานตางชาติท่ีกอใหเกิดการนำเอาวัฒนธรรมตนทางผสมผสานกับวัฒนธรรมทองถ่ิน 

๒.๒.๘ ความเขมแข็งของชุมชนมีแนวโนมท่ีดีข้ึน ชุมชนสามารถแกปญหาและสนองตอบความ
ตองการของชุมชนดวยตนเองไดดีข้ึน โดยมีกระบวนการจัดทำแผนชุมชนท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และบูรณาการเปน
แผนตำบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือใหไดรับ
การสนับสนุนท้ังในดานองคความรูและงบประมาณในกิจกรรมท่ีเกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุมทำ
กิจกรรมท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและเชื่อมโยงเปนเครือขายเพ่ิมข้ึนจาก ๑๔๒,๖๓๒ แหงในป ๒๕๕๕    
เปน ๑๕๒,๓๗๗ แหง ในป ๒๕๕๖ สวนใหญเปนกลุมธุรกิจชุมชนและอาชีพ รอยละ ๓๒.๕๑ ขององคกรท้ังหมด และ
องคกรการเงิน รอยละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไมยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกตางกันสงผลใหเกิดความขัดแยงในสังคม ในชวง
ระยะเวลากวา ๑๐ ปท่ีผานมา ความขัดแยงในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุมตางๆ ท่ีมีความรุนแรงมากข้ึน 
นำไปสูความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน และสงผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนท้ังทางตรงและทางออม 
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๒.๓ ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติสวนใหญถูกนำไปใชในการพัฒนาจำนวนมาก กอใหเกิดความเส่ือม

โทรมอยางตอเนื่องและเกิดปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน 
(๑) พ้ืนท่ีปาไมลดลง เนื่องจากจำนวนประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึน ทำใหความตองการใชท่ีดิน

เพ่ือการผลิตทางการเกษตร การอยูอาศัย และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ิมมากข้ึนตามไปดวย พ้ืนท่ีปาไมจึงถูก 
บุกรุกทำลายมากข้ึน โดยพ้ืนท่ีปาไมลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ลานไร หรือรอยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนท่ีท้ังหมดของประเทศใน
ป ๒๕๐๔ เปน ๑๐๒ ลานไร หรือคิดเปนรอยละ ๓๑.๖ ในป ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเส่ือมโทรม ทำใหความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดิน
และท่ีดินมีปญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใชประโยชนท่ีไมถูกตองตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อม
คุณภาพ การชะลางพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปญหาพ้ืนท่ีสูงชันหรือพ้ืนท่ีภูเขา ซ่ึงมีขอจำกัดในการนำไปใช
ประโยชน การใชทรัพยากรท่ีดินของประเทศยังไมมีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหนวยงานท่ีเก่ียวของ การ
บริหารจัดการท่ีดินมีปญหาความไมเปนธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองท่ีดิน ความหลากหลายทางชีวภาพ
กำลังตกอยูภายใตภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศปาไมอยางตอเนื่องเปนเวลานาน 

(๓) ปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝงถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใชประโยชน
อ่ืนๆ จำนวนมาก เชน การเพาะเลี้ยงชายฝง โดยเฉพาะการทำนากุง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ทำให
พ้ืนท่ีปาชายเลนลดลงจากป ๒๕๐๔ ท่ีมีพ้ืนท่ีปาชายเลนกวา ๒.๓ ลานไร เหลือเพียง ๑.๕ ลานไร ในป ๒๕๕๒ คิดเปน
การลดลงรอยละ ๓๔.๘ ทำใหรัฐเริ่มมีนโยบายปกปองปาชายเลนอยางจริงจัง โดยไมอนุญาตการตอสัมปทานบัตร
ท้ังหมดตั้งแตป ๒๕๓๔ และหามการใชประโยชนอ่ืนๆ อยางไรก็ตาม ในระหวางป ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบวา ปาชายเลนมี
สภาพดีข้ึน ในป ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ลานตัน ลดลงจากป ๒๕๔๙ ท่ีมีปริมาณ         
๒.๔๒ ลานตัน ในขณะท่ีพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ำชายฝงของประเทศไทยยังคงขยายตัวอยางตอเนื่องจากปริมาณความ
ตองการสัตวน้ำท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ แตประสิทธิภาพการใช
พลังงานดีข้ึน ความตองการใชพลังงานของประเทศเพ่ิมข้ึนตลอด ๓๐ ปท่ีผานมาแตการผลิตพลังงานเชิงพาณิชยเพ่ือ
การบริโภคภายในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ ทำใหตองนำเขาจากตางประเทศเพ่ิมข้ึนโดยในป ๒๕๕๕    
ตองนำเขาเพ่ิมข้ึนรอยละ ๖ อยูท่ีระดับ ๑.๐๘ ลานบารเรลเทียบเทาน้ำมันดิบตอวัน คิดเปนรอยละ ๕๔ ของความ
ตองการใชในป ๒๕๕๕ และคิดเปนรอยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ำมันดิบมีการนำเขาสูงท่ีสุดคิดเปนรอยละ ๗๖ ของ
การนำเขาพลังงานท้ังหมด ขณะท่ีการใชพลังงานเชิงพาณิชยข้ันตนในป ๒๕๕๕ เพ่ิมข้ึนรอยละ ๖.๘ อยูท่ีระดับ 
๑.๙๘๑ พันบารเรลเทียบเทาน้ำมันดิบตอวัน ท้ังนี้ ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศไทยมีแนวโนมดีข้ึน โดยมี
อัตราการเพ่ิมข้ึนของการใชพลังงานต่ำกวาอัตราขยายตัวของ GDP โดยในป ๒๕๕๕ การเพ่ิมข้ึนของ GDP รอยละ ๑ 
ขณะท่ีมีการใชพลังงานเพ่ิมข้ึนเพียงรอยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ำยังมีสวนท่ีไมสามารถจัดสรรไดตามความตองการ ประเทศไทย
ประกอบดวย ๒๕ ลุมน้ำหลัก น้ำทำตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ลานลูกบาศกเมตร ขณะท่ีการพัฒนา
แหลงเก็บกักน้ำในประเทศมีความจุคิดเปนรอยละ ๒๘ ของปริมาณน้ำทำธรรมชาติ มีแองน้ำบาดาลท้ังหมด ๒๗    
แองน้ำบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ำบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ลานลานลูกบาศกเมตร มีศักยภาพท่ีจะ
พัฒนาข้ึนมาใชได โดยไมกระทบตอปริมาณน้ำบาดาลท่ีมีอยูไดรวมปละ ๖๘,๒๐๐ ลานลูกบาศกเมตรอยางไรก็ตาม 
การพัฒนาน้ำบาดาลข้ึนมาใช มีขอจำกัดในเรื่องของความคุมทุนเนื่องจากมีคาใชจายในการสูบน้ำ และการดำเนินการ
สำรวจสูง ขณะท่ีภาพรวมความตองการใชน้ำในประเทศ ในป ๒๕๕๗ มีจำนวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ลานลูกบาศกเมตร 
โดยท่ีศักยภาพของการเขาถึงแหลงน้ำของภาคสวนตางๆ มีจำนวน ๑๐๒,๑๔๐ ลานลูกบาศกเมตร และยังไมสามารถ
จัดสรรน้ำตามความตองการไดอีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ลานลูกบาศกเมตร 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

๒.๓.๒ ปญหาส่ิงแวดลอมเพ่ิมสูงข้ึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปญหาขยะมูลฝอยยังไมไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิภาพ แนวโนมอัตราการเกิด

ขยะมูลฝอยเฉลี่ยตอคนตอวันเพ่ิมสูงข้ึนจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในป ๒๕๕๓ เปน ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในป 
๒๕๕๗ สถานท่ีกำจัดขยะแบบถูกตองตามหลักวิชาการมีเพียงรอยละ ๑๙ และมีการนำมูลฝอยกลับไปใชประโยชน
เพียงรอยละ ๑๘ ทำใหมีปริมาณขยะสะสมตกคางเพ่ิมสูงข้ึนถึง  ๑๙.๙ ลานตัน ในป ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย        
ในป ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ลานตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกสมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนรอยละ ๑๐ ตอป เนื่องจาก
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีมีการปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว สงผลใหในอนาคตอาจตองประสบปญหาการกำจัดซาก
ของเสียเหลานี้ หากภาครัฐไมมีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอยางครบวงจร ขณะท่ีการจัดการของ
เสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการไดประมาณรอยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการนำของเสีย
อันตรายกลับมาใชประโยชนใหมมากข้ึน แตยังพบการลักลอบท้ิงกากอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง 
เนื่องจากตนทุนในการกำจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแหง แตมีแนวโนมดีข้ึน ในป ๒๕๕๗ พบ
สารมลพิษทางอากาศเกินคามาตรฐานในหลายพ้ืนท่ีของประเทศ และท่ีเปนปญหาสำคัญไดแกฝุนละออง กาซโอโซน 
และสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) โดยมีพ้ืนท่ีวิกฤติในเขตพ้ืนท่ีมาบตาพุด จังหวัดระยอง ท่ียังคงประสบปญหา
สารอินทรียระเหยงาย ในขณะท่ีพ้ืนท่ีอ่ืน เชน กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม ขอนแกน พบสารเบนซินเกินคามาตรฐาน 
แตสวนใหญมีปริมาณลดลงจากปท่ีผานมา ซ่ึงไดรับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงเม่ือตนป ๒๕๕๗ 
ท้ังนี้ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร การท่ีปญหาฝุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง สวนหนึ่งเปนผลการปรับปรุง
มาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เปน EURO ๔ ตั้งแตป ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนสงสาธารณะและ
ทางจักรยาน การเขมงวดกับการตรวจจับรถควันดำ อยางไรก็ตาม ปญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนท่ีมาจากสาเหตุหลัก
คือปริมาณรถยนตจำนวนมากสำหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน พบวาสถานการณดีข้ึนเปน
ลำดับ โดยความรวมมือและการทำงานระหวางภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) และประชาชนดีข้ึน 

(๓) คุณภาพน้ำท่ีอยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลง สถานการณคุณภาพน้ำในชวง ๑๐ ปท่ี
ผานมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง โดยแหลงน้ำท่ีอยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลงสวนแหลงน้ำท่ีอยู
ในเกณฑพอใชและเสื่อมโทรมมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน สาเหตุสำคัญมาจากการชะหนาดินท่ีมีปุยตกคางจากการเกษตรและ
การปศุสัตว และการระบายน้ำเสียจากชุมชน ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน มีจำนวนไมเพียงพอตอการบำบัดน้ำ
เสียท่ีเพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปจจุบัน มีปริมาณน้ำเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ลาน
ลูกบาศกเมตรตอวัน ขณะท่ีระบบบาบัดน้ำเสียรองรับนาเสียท่ีเกิดข้ึนไดเพียงรอยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปลอยกาซเรือนกระจกเพ่ิมข้ึน แตอัตราการเติบโตลดลงปริมาณการ
ปลอยกาซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ตามปริมาณความตองการใชพลังงานท่ี
เพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแหงชาติฉบับท่ี ๒ การจัดทาบัญชีกาซเรือนกระจกของ
ประเทศไทย  ระบุวาประเทศไทยมีการปลอยกาซเรือนกระจก ในป  ๒๕๓๓  ปริมาณ  ๒๒๙.๐๘  ลานตัน
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา และเพ่ิมเปน ๒๖๕.๙ ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ในป ๒๕๔๗ โดยปริมาณ
การปลอยกาซเรือนกระจกมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนรอยละ ๓.๓ ตอป อยางไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในชวง ๕ ปท่ีผานมา 
ท้ังนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดกาซเรือนกระจกตางๆ ท่ีมีการดำเนินงานเพ่ิมมากข้ึนในประเทศ ประกอบกับการกัก
เก็บกาซเรือนกระจกในภาคปาไมและการใชประโยชนท่ีดินมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนรอยละ ๑.๑ จึงสงผลใหภาคดังกลาว
เปนภาคท่ีมีความสำคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและชวยลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางย่ิงอุทกภัยเกิดข้ึนบอยครั้งและมีความรุนแรงมากข้ึน 
สงผลกระทบตอภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ท้ังอุทกภัย ภัยแลง วาตภัย และดินถลม สรางความ
เสียหายนับเปนมูลคากวาหม่ืนลานบาท อันเปนผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งอุทกภัยมีแนวโนมและความถ่ีมากข้ึน ซ่ึงจะสงผลกระทบตอภาคการผลิตและวิถีการ
ดำรงชีวิตของคนไทยเปนประจำทุกปในมิติของจำนวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบวาภัยแลงเปนภัยธรรมชาติท่ีสงผล
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กระทบตอประชากรเปนจำนวนมากกวาภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะท่ีน้ำทวมเปนภัยธรรมชาติท่ีสงผลใหประเทศไทยถูก
จัดอยูในลำดับประเทศท่ีมีความเสี่ยงตนๆ ของโลก 

๒.๔ ดานการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ดานธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะตองใหความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยางเรงดวนจากการ
ประเมินผานดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย ชี้วา สังคมไทยในภาพรวมมีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันอยูใน
ระดับปานกลางในป ๒๕๕๖ แตองคประกอบดานสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาลอยูในระดับท่ีตองเรงแกไข 
สถานการณดังกลาว ถือเปนความจำเปนของประเทศไทยท่ีจะตองใหความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยางเรงดวน 
เนื่องจากสถานการณวิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอยางนอย ๖  ประการคือ 
(๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปรงใส (๔) หลักความมีสวนรวม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) 
หลักความคุมคา ขณะนี้ ไดมีการสะสมตัวและลุกลามสูทุกภาคสวน ไดแก ภาคการเมืองท้ังระดับชาติและระดับ
ทองถ่ินท่ีมีการซ้ือสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือใหไดรับการเลือกตั้ง มีผลประโยชนสวนตนทับซอนกับผลประโยชน
รัฐหนวยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานท่ีไมเปนธรรมาภิบาล มีการใชอำนาจหนาท่ีโดยมิชอบ หาผลประโยชนให
ตนเองและพวกพอง ภาคธุรกิจบางสวนมีการรวมมือกับนักการเมืองและขาราชการ กระทำการทุจริตเพ่ือใหไดงานจาก
ภาครัฐ ปดงานอยางรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบตอผูบริโภค ภาคประชาชนมี
แนวโนมยอมรับการทุจริตตางๆ ท่ีตนเองไดรับประโยชนมากข้ึน สถาบันทางศาสนาบางสวนประพฤติผิดคุณธรรมและ
จริยธรรมเสียเอง มีปญหาการบริหารจัดการทรัพยสินของสวนรวม ขาดความโปรงใส ปลอยใหคนบางกลุมใชศาสนา
เปนเครื่องมือแสวงหาประโยชน สื่อมวลชนหลายสำนักวางตัวไมเปนกลาง ไมแสดงบทบาทในการตอตานการทุจริต
หรือปกปดขอเท็จจริง รับผลประโยชนจากกลุมนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไมสามารถรักษาจริยธรรมหรือ
จรรยาบรรณของวิชาชีพได 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแตป ๒๕๔๔ โดยสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ไดสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัท         
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางตอเนื่อง พบวา บริษัทจดทะเบียนท่ีมีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ย
อยูท่ี ๗๒% ในป ๒๕๕๗ ถือวาอยูในระดับดีเม่ือเทียบกับป ๒๕๔๕ ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ย
ลดลงเม่ือเทียบกับป ๒๕๕๔ ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี ๗๗% แสดงใหเห็นวา บริษัทจดทะเบียนไทย ใหความสำคัญในการ
พัฒนาการกำกับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอยางยั่งยืนและสรางความเชื่อม่ันแกผูลงทุนท้ังในประเทศและ
ตางประเทศสูการยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ดานการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอำนาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดจัดระเบียบการบริหารราชการแผนดินแบงออกเปน ๓ สวนไดแก บริหารราชการ
สวนกลาง บริหารราชการสวนภูมิภาค และบริหารราชการสวนทองถ่ินท่ีใชหลักการกระจายอำนาจท่ีสวนกลางไดมอบ
อำนาจระดับหนึ่งใหประชาชนในทองถ่ินไปดำเนินการปกครองตนเองอยางอิสระโดยท่ีไมขัดตอกฎหมายของประเทศ 
ท้ังสามสวนนี้อยูในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบบริหารราชการแผนดิน รวมไป
ถึงการกำหนดนโยบายเพ่ือใหขาราชการนำไปปฏิบัติ ท้ังนี้การปฏิรูประบบราชการท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน
ในโครงสรางของหนวยราชการเกิดข้ึนจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกำหนด
สวนราชการไวเปน ๒๐ กระทรวง และสวนราชการไมสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอำนาจเกิดผลสำเร็จหลายดานแตยังมีปญหาท่ีตองแกไขการกระจาย
อำนาจใหแก อปท. ในระยะท่ีผานมาไดดำเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแผนปฏิบัติการกำหนดข้ันตอน
การกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินฉบับท่ี ๑ และฉบับท่ี ๒ นอกจากนั้น มีการใชงบประมาณเปน
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ตัวกระตุนใหเกิดการถายโอนภารกิจ หนาท่ีและเพ่ิมรายไดในการดำเนินงานของ อปท. โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๔๓ สัดสวนของรายไดของทองถ่ินตอรายไดรัฐบาลคิดเปนรอยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ ๒๕.๑๗ ใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๐ และรอยละ ๒๘.๒๑ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถายโอนภารกิจไปแลวตามแผนปฏิบัติ
การกำหนดข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแก อปท. ฉบับท่ี ๑ จำนวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจท่ีจะตองถายโอน ๒๔๕ 
ภารกิจและถายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับท่ี ๒ จำนวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และ
ถายโอนบุคลากรจากสวนกลางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จำนวน ๙.๘๕๐ คน แบงเปนขาราชการ ๑,๓๗๘ คน 
บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ขาราชการกระทรวงสาธารณสุขซ่ึงประจำอยูท่ีสถานีอนามัย จำนวน ๗๙ คน และ
ลูกจางประจำ ๓,๐๙๘ คน อยางไรก็ตามยังมีปญหาท่ีตองการการแกไข เชน การทับซอนของอำนาจหนาท่ีและเขต
พ้ืนท่ีระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดและเทศบาลหรืองคการบริหารสวนตำบล ทำใหการจัดบริการสาธารณะใหกับ
ประชาชนยังขาดความสมดุล ปญหาการซ้ือเสียง ทำใหการเลือกตั้งระดับทองถ่ินขาดความชอบธรรม และปญหาการ
ขาดแคลนรายไดของ อปท. ซ่ึงรายไดท่ีทองถ่ินจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดสวนเพียงรอยละ ๙.๙๐ ของรายไดรัฐบาลใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพ่ิมเปนรอยละ ๑๐.๖๕ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทองถ่ินจำเปนตองพ่ึงพาเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล คิดเปนรอยละ ๓๘.๕๒ และรอยละ ๓๙.๔๖ ตามลำดับ สงผลให อปท. ในพ้ืนท่ีท่ีมีกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจหนาแนน เชน การเปนแหลงท่ีตั้งของอุตสาหกรรม การคา การบริการ การเปนพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ แหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพ่ิมข้ึนของ
ประชากรแฝงและแรงงานตางดาวไดอยางมีขอบเขตจำกัด 

๒.๔.๓ ดานการทุจริตคอรรัปช่ัน 
ไทยกำลังประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนเปนอยางมาก 

พัฒนาการของการทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตท่ีมีรูปแบบการทุจริตจัดซ้ือจัดจาง รับสินบน 
ซ่ึงสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได เนื่องจากมีความซับซอนไมมากเทากับการทุจริตคอรรัปชั่นใน
ปจจุบันท่ีประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอรรัปชั่นขนาดใหญท่ีสูงเปนแสนลานบาท อันเนื่องจากการทุจริต
เชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนซ่ึงเปนรูปแบบใหมท่ีเกิดมากข้ึนในชวงท่ีรัฐเขามามีบทบาทในการพัฒนา
เศรษฐกิจและการหาประโยชนจากธุรกิจในโลกสมัยใหม มีความซับซอนเพ่ิมข้ึนและในปจจุบันประเทศไทยประสบ
ปญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนเปนอยางมาก ไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือภาคเอกชน และ
มาตรการตางๆ ท่ีออกมา รวมท้ังกฎหมายเก่ียวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองคกรตางๆ ยังไมสามารถท่ีจะเขา
ไปแกไขปญหาเหลานี้ ได ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณคอรรัปชั่น  (Corruption Perception Index : CPI)        
พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ พบวาประเทศไทยได ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
อยูอันดับท่ี ๘๕ จากการจัดอันดับท้ังหมด ๑๗๕ ประเทศท่ัวโลก จะเห็นไดวาประเทศไทยมีคะแนนดีข้ึนเล็กนอยเทียบ
กับป ๒๕๕๖ ท่ีได ๓๕ คะแนน อยูอันดับ ๑๐๒ โดยเม่ือเทียบกับประเทศในกลุมอาเซียนพบวา ประเทศไทยมีคะแนน
เทากับประเทศฟลิปปนส สวนประเทศสิงคโปรสูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึง
มีคอรรัปชันนอย) 

 

๓. บริบทการเปล่ียนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
๓.๑ บริบทภายใน 

๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
ภายใตสมมติฐาน (๑) แนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยรอยละ ๓.๘ ในชวง

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และรอยละ ๔.๒ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 
๔ (๓) ราคาน้ำมันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ 
ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวรอยละ ๒.๑ โดยผลิต
ภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวตอเนื่องเฉลี่ยรอยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๒.๐ และภาคบริการ
ขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๕ และ (๖) กำลังแรงงานลดลงเฉลี่ยรอยละ 
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๐.๒ และรอยละ ๐.๗ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และ ๑๓ ตามลำดับภายใตสมมุติฐานเหลานี้ เศรษฐกิจไทย
ในชวง ๑๐ ปขางหนามีแนวโนมท่ีจะขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีคากลางของการประมาณการรอยละ ๓.๘ 
ซ่ึงทำใหเศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะข้ึนเปนประเทศ รายไดสูงในชวงป ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ย
รอยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกลาวทำใหเศรษฐกิจ
ไทยมีความเสี่ยงท่ีจะตกอยูภายใตกับดักประเทศรายไดปานกลางอยางถาวรมากข้ึน เม่ือคำนึงถึงเง่ือนไขในระยะยาว 
โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของกำลังแรงงานท่ีจะหดตัวเรงข้ึนเปนเฉลี่ยรอยละ ๑.๐ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๔ ซ่ึง
จะเปนปจจัยถวงตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากข้ึน (๒) ขีดความสามารถดานการคิดคนเทคโนโลยีและนวัตกรรมซ่ึง
เปนสิ่งจำเปนในการยกระดับฐานะประเทศเขาสูการเปนประเทศรายไดสูงจะลดลงตามการเพ่ิมข้ึนของสัดสวนของ
ประชากรผูสูงอายุ (๓) จำนวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในป ๒๕๗๐ ซ่ึงสงผลใหอุปสงคและการผลิตเพ่ือตอบสนอง
ความตองการในประเทศขยายตัวชาลง  

 (๔) การเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ท่ีการปรับตัวเขาสู
สังคมผูสูงอายุชากวาไทย (๕) ภาระการใชจายเพ่ือดูแลผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนทาใหการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนา
ประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีขอจากัดมากข้ึน (๖) เกณฑรายไดข้ันต่ำสำหรับการเปนประเทศรายได
ข้ันสูงปรับตัวเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร สรอ. ตอคนตอปตามการเพ่ิมข้ึนของรายไดและมาตรฐาน
การครองชีพของประเทศสำคัญๆ เง่ือนไขดังกลาวทำใหประเทศไทยมีความสุมเสี่ยงท่ีจะไมสามารถหารายไดท่ีเพียงพอ
ในการท่ีจะทำใหคนไทยไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาค
และในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
การเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทยสงผลใหอัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานตอง

แบกรับการดูแลผูสูงอายุเพ่ิมสูงข้ึน โดยในป ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนท่ีมีศักยภาพแบกรับผูสูงอายุ  ๑ คน 
และคาดการณวาในป ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผูสูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนกำลัง
แรงงานทำใหตองนำเขาแรงงานไรทักษะจากประเทศเพ่ือนบาน ซ่ึงสงผลกระทบตอตลาดแรงงานไทยในดานการยกระดับ
รายไดและทักษะฝมือแรงงานจะชาลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมข้ึนชา ปญหาการคามนุษย และการขาดการคุมครอง
ทางสังคมข้ันพ้ืนฐานท่ีจำเปน ซ่ึงจะเปนปญหาตอเนื่องท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด 
และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อยางไรก็ตาม นับเปนโอกาสในการพัฒนาสินคาและบริการ ธุรกิจ
บริการท่ีเหมาะสมกับกลุมผูสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนเปนตัวเลขเบื้องตน สศช. จะคำนวณใหมอีกครั้งเม่ือการปรับปรุงฐานขอมูลใน
แบบจำลองเสร็จสมบูรณเกณฑข้ันต่ำในป ๒๕๔๖ ซ่ึงอยูท่ี ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร สรอ. ตอคนตอป 

๓.๑.๓ ความเหล่ือมล้ำ 
ความเหลื่อมล้ำเปนปญหาสำคัญในสังคมไทยท้ังความเหลื่อมล้ำดานรายได โอกาสการ

เขาถึงบริการภาครัฐและการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ นำไปสูความขัดแยงในสังคม และเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
ประเทศท่ีลดทอนความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและความม่ันคงทางสังคม จากการกระจายรายไดและผลประโยชนของ
การพัฒนาไปยังกลุมคนตางๆ ในสังคม บางพ้ืนท่ีและบางสาขาการผลิตไมท่ัวถึงเปนธรรมผลประโยชนสวนใหญตกอยู
ในกลุมท่ีมีโอกาสและรายไดสูง ทำใหสัดสวนรายไดระหวางกลุมคนรวยรอยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุมคนจน         
รอยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกตางกันถึง ๓๔.๙ เทาในป ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ำยังสงผลใหเกิด
ปญหาตางๆ อาทิ ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขท่ีมี
คุณภาพอยางเทาเทียม การแยงชิงทรัพยากร การรับรูขอมูลขาวสารปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔ ความเปนเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีชนบทไปสูความเปนเมืองมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเพ่ือลดความแออัดของ

เมืองหลวงและเมืองหลัก อันเปนการกระจายความเจริญสูพ้ืนท่ีนั้นๆ จึงจำเปนท่ีจะตองมีการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน 
การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใชประโยชนของทรัพยากรทองถ่ินท้ังปจจัยการผลิตและ
แรงงานไปสูภาคการคา บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีจะชวยลดผลกระทบตอ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

สิ่งแวดลอม ซ่ึงจะสงผลตอการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทองถ่ิน การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร 
รวมท้ังปญหาการบริหารจัดการขยะท้ังขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ท้ังนี้ การเพ่ิมข้ึนของประชากรและแรงงานใน
พ้ืนท่ีอาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถ่ิน อยางไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญข้ึนเพ่ือตอบสนองความตองการคนในเมืองท่ีมากข้ึน จะสงผลใหเกิดการประหยัดจากขนาด 
การขนสงมีตนทุนต่ำลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุมคามากข้ึน นอกจากนี้ ความตองการ
แรงงานท่ีมากข้ึนจะมีสวนเอ้ือหรือทำใหจำเปนตองมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีเพ่ือตอบสนองความตองการ
ของสถานประกอบการท่ีมีจำนวนมาก 

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

จัดการภาครัฐ เอ้ือตอการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตรา
สำคัญๆ ท่ีจะชวยสนับสนุนใหการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ 
หนวยงานของรัฐ องคการเอกชนหรือองคกรใดท่ีดำเนินกิจกรรมโดยใชเงินแผนดิน มีหนาท่ีตองเปดเผยขอมูลเก่ียวกับ
การดำเนินการดังกลาวตอสาธารณะเพ่ือใหพลเมืองไดติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐตองดำเนินการตาม
แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ และตองจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอ่ืน ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
พัฒนาและสรางโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำและสรางความเปนธรรมอยางยั่งยืน กระจายอำนาจและจัดภารกิจ 
อำนาจหนาท่ี และขอบเขตความรับผิดชอบท่ีชัดเจนระหวางราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน รวมท้ังมี
กลไกปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙  
รัฐตองดำเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง 
และการใชจายเงินแผนดิน อยางคุมคา จัดใหมีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรท่ีมีความเปนธรรมมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมใหความสำคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ 
มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หนวยงานวิจัยตางๆ นาเสนอผลการติดตาม วิเคราะห สังเคราะห เรื่องท่ีเก่ียวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาท้ังประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอรรัปชั่นท้ังการ
คอรรัปชั่นขนาดใหญและคอรรัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอำนาจ เพ่ือรายงานขอ
คนพบและขอเสนอแนะสูสาธารณะ เปนแรงกดดันใหผูมีอำนาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย 
มาตรการ และกลไกการทางานตางๆ ใหเหมาะสมมากข้ึน 

 
๓.๒ บริบทภายนอก 

๓.๒.๑ การเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลก 
องคการสหประชาชาติประเมินสถานการณวาในชวงป ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-

๒๑๐๐) จะเปนศตวรรษแหงผูสูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปข้ึนไปมากกวารอยละ ๑๐ ของประชากรรวม
ท่ัวโลก โดยประเทศท่ีพัฒนาแลวจะใชระยะเวลาท่ีคอนขางยาวนานในการเขาสูสังคมผูสูงอายุเชน ญี่ปุน อเมริกา ยุโรป 
ขณะท่ีกลุมประเทศกำลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรดังกลาวคอนขางสั้นกวา สะทอนถึง
ระยะเวลาในการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุท่ีสั้นกวาประเทศพัฒนาแลวคอนขางมาก โดยการเปน
สังคมผูสูงอายุจะสงผลใหมีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนยายแรงงานตางดาวมากข้ึน นอกจากนี้ 
มีความตองการสินคาและบริการท่ีเหมาะกับผูสูงอายุมากข้ึน นับเปนโอกาสอยางมากสำหรับประเทศไทยท่ีจะพัฒนา
ดานธุรกิจและลงทุนดานการคาและบริการ ดานการทองเท่ียว ท่ีพักอาศัย การใหบริการสุขภาพในรูปแบบตางๆ 
รวมท้ังเปนโอกาสของแรงงานไทยในการไปทำงานในประเทศท่ีพัฒนาแลว 

๓.๒.๒ การปรับเปล่ียนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีรวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนท่ีรวดเร็วดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน

รูปแบบการผลิตและการคาท่ีมีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

กลายมาเปนรูปแบบการคาท่ีมีบทบาทมากข้ึน มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสูการใชเทคโนโลยีท่ี
ผสมผสานระหวาง Information Technology กับ Operational Technology หรือท่ีเรียกวา Internet of Things 
(เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตท่ีเชื่อมอุปกรณและ เครื่องมือตางๆ เชน โทรศัพทมือถือรถยนต ตูเย็น โทรทัศน และอ่ืนๆ   
เขาไวดวยกัน) เพ่ือผลิตสินคาตามความตองการของผูบริโภครายบุคคลมากยิ่งข้ึน โดยหากภาคการผลิตท่ีปรับตัวตาม
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไมทัน ขาดการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมจะทำใหความสามารถใน
การแขงขันลดลง 

๓.๒.๓ ความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกท่ีสูงข้ึน 
(๑) แนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบานมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและ

เขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซ่ึงจะมีผลตอทิศทางการวางแผนพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศไทย 
ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ดานการคาการลงทุนท่ีมุงเนนใหความสำคัญกับเรื่องความโปรงใสและ
สิ่งแวดลอมมากข้ึน 

(๒) การเปดเสรีภายใตขอตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป ๒๕๕๘ จะนำมาซ่ึง
โอกาสท่ีสำคัญๆ หลายประการตอการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ไดแก ๑) การลดขอจำกัดใน
ดานอุปสงคในประเทศ ๒) โอกาสในการใชปจจัยการผลิตและแรงงานสำหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรม 
ท่ีใชแรงงานและวัตถุดิบเขมขนในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและพัฒนาตนเองไปสูระดับการผลิตท่ีสูงข้ึน
ท้ังการผลิตในประเทศและการใชฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบานและ ๓) โอกาสในการใชความไดเปรียบดานสถาน
ท่ีตั้งและดานโครงสรางพ้ืนฐานและโลจิสติกสในการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจใหเปนศูนยกลางทางดานการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

(๓) การเปดเสรีทางการคากับประเทศท่ีพัฒนาแลว จะมีการนำประเด็นดานมาตรฐาน
ของการคาและบริการมาเปนขอกีดกันทางการคาซ่ึงผูประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมตองปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจน
พัฒนาสินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมีความรับผิดชอบตอสังคม/ชุมชนมากข้ึนโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปด
เสรีทางการคาจะกอใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุน แนวโนมราคาสินคาเกษตรและสินคาข้ันปฐม แรงกดดันจากการ
เพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินคาเกษตร สินคา
ก่ึงทุนและเทคโนโลยีเขมขน รวมท้ังแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐท่ียังไมท่ัวถึง ยังมีแนวโนมท่ีจะ
ตอกย้ำปญหาความเหลื่อมล้ำทางดานรายไดใหมีความรุนแรงมากข้ึนและเปนอุปสรรคตอการสรางการเติบโตของ
เศรษฐกิจแบบท่ัวถึง (Inclusive Growth) ซ่ึงเปนปจจัยท่ีจำเปนตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีตอเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเส่ียงท่ีจะผันผวนตลอดชวงแผนฯ ๑๒ 
เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในชวงตนแผนพัฒนาฯ และแนวโนมการปรับ
ทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในชวงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศสำคัญๆ 
ในชวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกท่ีมีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสูวิกฤติและสรางผลกระทบตอเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและ
การเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสำคัญๆ ของโลกไมประสบความสำเร็จอยางเปนรูปธรรม  

(๕) ความเล่ือนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความกาวหนาในการติดตอสื่อสาร การ
ขยายตัวของเครือขายทางสังคมออนไลน สงผลใหมีท้ังโอกาสและความเสี่ยง ตอวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม 
ตลอดจนความสัมพันธระหวางบุคคล กระบวนการเรียนรู และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

๓.๒.๔ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะสงผลกระทบซ้ำเติมตอ

สถานการณความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหมีความรุนแรงมากข้ึนอุณหภูมิของโลก
เพ่ิมข้ึน ทำใหเกิดความแหงแลงเปนระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดชวง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป สงผลกระทบตอความ
อุดมสมบูรณของดิน ปาไมเกิดความเสื่อมโทรม แหลงน้ำขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืช
และสัตว และอาจเกิดผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยกรณีท่ีเกิดโรคระบาดใหม เกิดความเสี่ยงตอการสูญเสียความ
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หลากหลายทางชีวภาพ เชน ระบบนิเวศปาไม ระบบนิเวศชายฝง พ้ืนท่ีชุมน้ำ เกิดการกัดเซาะชายฝง และการสูญเสีย
แนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกลาวขางตน จะสงผลตอความม่ันคงดานอาหาร สุขภาพ 
พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังสงผลใหภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโนม
เกิดบอยครั้งข้ึนและมีความรุนแรงมากข้ึน ท้ังอุทกภัย ภัยแลง แผนดินไหวและดินโคลนถลม สงผลกระทบตอภาค
การผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมท้ังวิถีการดำรงชีวิตของประชาชน 
นอกจากนี้ ขอตกลงระหวางประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเขมขนและเปนแรงกดดันให
ประเทศไทยตองเตรียมพรอมรับภาระในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกภายใตกระแสการแขงขันทางการคา 

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

พัฒ นาท่ี ยั่ งยื น ในกรอบสหประชาชาติ  (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช ว ง เวลา  ๑๕  ป               
โดยสหประชาชาติใหการรับรองแลวเม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบดวยเปาประสงค (Goal) จานวน ๑๗ ขอ 
และเปาหมาย (Target) จานวน ๑๖๙ ขอ ซ่ึงจะสงผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ท่ีตอง
เนนขจัดความยากจนใหหมดไป ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี  มีระบบการศึกษา มีความเทาเทียมกันทางเพศ สงเสริมการ
เติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ียั่งยืน ลดความไมเทาเทียม
กันท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพรอมในการ
รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการ
จัดการทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืน สงเสริมใหสังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและสงเสริมความเปนหุนสวนเพ่ือ
การพัฒนาในระดับโลกรวมกัน 

 

๔. กรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย 
๔.๑ กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีประเทศกำลังประสบอยู ทำใหการ
กำหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ และกรอบ
หลักการของการวางแผนท่ีนอมนำและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการ
พัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ตอง
ใหความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสู
ประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนาไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะ
ยาว “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

๔.๒ การกำหนดตำแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning) เปนการ
กำหนดตำแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ี สศช. ไดจัดทำข้ึน 

ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงท่ีมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดานการขนสง
และโลจิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปนแหลงผลิตสินคา
เกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

๔.๓ เปาหมาย 
๔.๓.๑ การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

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

(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 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ 
ไมต่ำกวารอยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ำกวาเฉลี่ยรอยละ ๗.๕ ในขณะท่ีปริมาณการ
สงออกขยายตัวเฉลี่ยไมต่ำกวารอยละ ๔.๐ ตอป) 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูงวัย
อยางมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกชวงวัยมีความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

(๒) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคน 

๔.๓.๓ การลดความเหล่ือมล้ำในสังคม 
(๑) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางท่ัวถึง 

๔.๓.๔ การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
(๑) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใช

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

และสิ่งแวดลอม 
(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 ท้ังดาน

การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ดานบุคลากรวิจัย ดานโครงสรางพ้ืนฐาน และดานการบริหารจัดการ รวมท้ัง
สนับสนุนและผลักดันใหผูประกอบการมีบทบาทหลักดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาใหใชประโยชนอยางแทจริงท้ังเชิงพาณิชยและสาธารณะโดยใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากำลังคนและแรงงานใหมี

ทักษะความรูและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดและรองรับการเปดเสรีของประชาคมอาเซียน    
โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยดวยเทคโนโลยี เรงรัดใหแรงงานท้ังระบบมีการเรียนรูข้ันพ้ืนฐาน     
เพ่ือสามารถแขงขันในตลาดแรงงานได สนับสนุนใหแรงงานและปจจัยการผลิตมีความยืดหยุนในการเคลื่อนยาย
ระหวางสาขาการผลิตและระหวางพ้ืนท่ีการผลิต เพ่ือใหแรงงานสามารถเคลื่อนยายไปสูสาขาการผลิตท่ีมีผลิตภาพการ
ผลิตสูงสุด และสนับสนุนใหผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทำกรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐาน
ฝมือแรงงานใหเปนมาตรฐานท่ีเชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 
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๕.๑.๓ การสงเสริมผูประกอบการท่ีเขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการใหมีความยืดหยุน สามารถปรับตัวและดำเนิน

ธุรกิจทามกลางการดำเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการคาในรูปแบบตางๆ เพ่ิมสัดสวนความเปนเจาของ
ของคนไทยและสนับสนุนใหมีการขยายตลาดท่ีมีแบรนดสินคาและชองทางการตลาดท่ีเปนของตนเองมากข้ึน 
ตลอดจนพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานเรงลงทุนและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคม
ขนสงเพ่ือเช่ือมโยงพ้ืนท่ี 

เศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ ท้ังการพัฒนาและปรับปรงุโครงขายรถไฟใหเปนโครงขายหลัก
ในการเดินทางและขนสงของประเทศ พัฒนาโครงขายระบบขนสงสาธารณะและโครงขายทางหลวงพิเศษระหวางเมือง 
ขยายขีดความสามารถของทาอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาทาเรือท่ีมีศักยภาพใหเปนทาเรืออิเล็กทรอนิกสเต็ม
รูปแบบ รวมท้ังพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาดานอุตสาหกรรมท่ี
เกิดจากลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน อุตสาหกรรมซอมบำรุงและผลิตชิ้นสวนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง 
เปนตน เพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศในการเปนฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสรางการผลิต 
ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินคาเกษตรข้ันปฐมเปน

สินคาเกษตรแปรรูปท่ีมีมูลคาสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสรางความเชื่อมโยงทางดานวัตถุดิบกับ
ประเทศเพ่ือนบานและลดระดับการผลิตสินคาข้ันปฐมท่ีสูญเสียขีดความสามารถในการแขงขัน ลงสูระดับท่ีจำเปน
สำหรับการสรางความม่ันคงทางดานอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตใหสอดคลองกับศักยภาพพ้ืนท่ีและความ
ตองการของตลาดตั้งแตตนทางถึงปลายทางท้ังดานกายภาพและเศรษฐกิจ รวมท้ังสงเสริมการรวมกลุมทางการเกษตร
จากกิจการเจาของคนเดียวเปนการประกอบการในลักษณะสหกรณ หางหุนสวน และบริษัทเพ่ือใหเกิดการประหยัด
จากขนาด พิจารณาพันธุพืชท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและแหลงน้ำ ใชเทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ีเหมาะสม 
ใชกลไกตลาดในการปองกันความเสี่ยง ตลอดจนสงเสริมและเรงขยายผลแนวคิดการทำการเกษตรตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสรางการผลิตภาคบริการโดยเรงพัฒนาระบบคมนาคม
ขนสงใหเกิดความเชื่อมโยงกันเปนโครงขายท้ังทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เรงพัฒนาทาเทียบเรือขนาดใหญเพ่ือ
รองรับการเติบโตของการทองเท่ียวทางทะเล ปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวใหครอบคลุมและ
ทันสมัยท้ังการควบคุมกิจกรรมตางๆ เก่ียวกับการทองเท่ียวและสงเสริมการทองเท่ียวและกำหนดและจัดทำกฎหมาย
เพ่ือยกระดับมาตรฐานการทองเท่ียวของไทยสูสากลและรองรับการพัฒนาการทองเท่ียวใหสามารถแขงขันไดในระดับ
นานาชาติ รวมท้ังสงเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในลักษณะกลุมคลัสเตอรทองเท่ียว โดยสนับสนุนการพัฒนาดานการ
ทองเท่ียวของพ้ืนท่ีท่ีมีความเชื่อมโยงท้ังทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมทองถ่ินและกิจกรรมการทองเท่ียว ตลอดจน
สงเสริมการสรางความเชื่อมโยงดานการทองเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน ท้ังประเทศท่ีมีพรมแดนติดกันและประเทศท่ีมี
โครงขายคมนาคมขนสงเชื่อมโยงกันเพ่ือใหเกิดการพัฒนาแบบองครวมท้ังระบบพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมอนาคต
เพ่ือเปนแหลงการถายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมท่ีเปนฐานรายไดประเทศ และเปนกลไกการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใหเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิตและบริการท้ังในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียน
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการขยายตัวดานการคาการลงทุน เชน โลจิสติกส และพลังงาน รวมท้ังปจจัย
สนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เชน ลดอุปสรรคการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ เปนตน สงเสริมการนำเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาประยุกตใชท้ังภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ดิจิตอล ในการอำนวยความสะดวกทางการคาการลงทุนดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสราง
เศรษฐกิจและสังคมแหงปญญาและการเรียนรู มุงเนนการพัฒนาธุรกิจเชิงสรางสรรค การลงทุนท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การประหยัดพลังงานและการใชพลังงานทดแทน การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเชิง
พาณิชย การจัดตั้งสำนักงานใหญขามประเทศ บริษัทการคาระหวางประเทศ รวมท้ังการใหความสำคัญเรื่องความ
รับผิดชอบและการตอบแทนสูสังคมขององคกร และกิจการเพ่ือสังคม 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยชวงวัยเด็กตั้งแตแรกเกิดใหมีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกดาน วัยเรียน วัยรุนใหมีทักษะการ
เรียนรู ทักษะชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนภายใตบริบทสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานใหมีการพัฒนายกระดับ
สมรรถนะฝมือแรงงานเพ่ือสรางผลิตภาพเพ่ิมใหกับประเทศ วัยผูสูงอายุใหมีการทำงานท่ีเหมาะสมตามศักยภาพและ
ประสบการณ มีรายไดในการดำรงชีวิต มีการสรางเสริมและฟนฟูสุขภาพเพ่ือปองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและ
โรคเรื้อรังตางๆ ท่ีจะกอใหเกิดภาระแกปจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม

เพ่ือสรางความรับผิดชอบตอผลลัพธ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(๓) พัฒนาคุณภาพครูท้ังระบบ ตั้งแตกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกใหไดคนดี

คนเกง รวมท้ังระบบการประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเนนผลลัพธจากตัวผูเรียน และ  
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู โดยมุงจัดการเรียนรูเพ่ือสรางสมรรถนะกำลังคนท้ังระบบ

การศึกษาต้ังแตระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู ปรับหลักสูตรและผลิตกำลังคน
ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาด การวิจัยและการใชเทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู 

๕.๒.๓ การพัฒนาดานสุขภาพ โดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทยเพ่ือรองรับการเปนสังคมผูสูงอายุท้ังในดานผลิตภัณฑสุขภาพและท่ีอยูอาศัย

สำหรับผูสูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำและสรางความยั่งยืนในระยะยาว โดย
พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรดานสาธารณสุข บูรณาการระบบหลกัประกันสุขภาพภาครัฐให
เกิดความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการและการใชทรัพยากร และสงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบ
เครือขายท่ีมีการใชทรัพยากรรวมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติท้ังในดาน
ศูนยกลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนยกลางบริการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนยกลาง
ยาและผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือนำ
รายไดกลับมาใชยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมท้ังสงเสริมการใหความสำคัญกับมิติสุขภาพใน
ทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคสวนตระหนักถึงผลกระทบ
ของนโยบายสาธารณะท่ีมีตอสุขภาพของประชาชน 

๕.๒.๔ การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมและความจำเปนทางกายภาพใหเหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุในรูปแบบ
ท่ีหลากหลายท้ังในดานการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยางบูรณาการ โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
อยางตอเนื่อง รวมท้ังพัฒนาชุมชนท่ีมีศักยภาพและความพรอมใหเปนตนแบบของการดูแลผูสูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู
ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใชชีวิตประจาวันสำหรับผูสูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหล่ือมลาทางสังคม 
๕.๓.๑ การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ มุงเนนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 

โดยสนับสนุนใหแรงงานมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอยางมีมาตรฐาน ปรับโครงสรางคาจาง
แรงงานใหชัดเจนและสะทอนทักษะฝมือแรงงานอยางแทจริง เรงผลักดันใหการใชระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝมือแรงงานในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายยอย 
โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรท่ีสอดคลองกับพ้ืนท่ี สรางหลักประกันรายไดแทนการ
อุดหนุนดานราคาสินคาเกษตร ลดตนทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปจจัยการผลิต 
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๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน และเนนการสรางภูมิคุมกันระดับ
ปจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางหลากหลาย โดยเฉพาะ
ระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหา
ท่ีอยูอาศัยของผูมีรายไดนอยและการเขาถึงระบบสาธารณูปโภค กำหนดเปนนโยบายท่ีอยูอาศัยแหงชาติและเมืองนาอยู 
พัฒนาโครงการท่ีอยูอาศัยแกปญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดำเนินการรวมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การ
จัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานท่ีจำเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย (Customized Welfare) ท่ีคำนึงถึงฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกตางกัน โดยมีแนวทางการรับภาระคาใชจายรวมกัน (Cost Sharing) 

๕.๓.๓ การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตร สนับสนุน
ใหเกษตรกรรายยอยท่ีไรท่ีดินทำกินและยากจนไดมีท่ีดินเปนของตนเองหรือมีสิทธิทำกินในท่ีดินปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการน้ำอยางเปนระบบและเขาถึงพ้ืนท่ีเปาหมายไดอยางแทจริงดวยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... 
และบูรณาการแผนงานและงบประมาณรวมกันของหนวยงาน และสรางกระบวนการมีสวนรวม รวมท้ังปรับโครงสราง
ภาษีท่ีเปนธรรม เชน ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดลอม เปนตน 

๕.๓.๔ การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค การคุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐาน และการเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเขมแข็งดานกฎหมายใหแกประชาชน รวมท้ังการ
ปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายเพ่ือลดปญหาความเหลื่อมล้ำ เชน กฎหมายปาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมาย
ท่ีดิน เปนตน 

๕.๔ การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพรอม

รองรับความเปนเมือง ท้ังดานการบริหารจัดการดานผังเมืองดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนสง 
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอตอความ
ตองการของคนในเมือง รวมท้ังเสริมสรางความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเช่ือมโยงกับเพ่ือนบาน สงเสริมและเรงรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศท้ังดานการคา 
การลงทุน และการบริการ โดยคำนึงถึงการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Logistics) สนับสนุนใหเกิดความรวมมือ
ในหวงโซอุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมท้ังปรับลดกระบวนงานดานอำนวยความสะดวกทางการคา 
ขนสง และโลจิสติกสใหมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพตอภาคธุรกิจอยางแทจริง 

๕.๔.๓ การสงเสริมการลงทุน การคาชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ           
ใหความสำคัญกับนโยบายสงเสริมการลงทุนและการคาชายแดนเพ่ือดึงดูดใหนักลงทุนในภูมิภาคเขามาลงทุนในไทย
และประเทศเพ่ือนบาน รวมท้ังสงเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีชายแดนโดยใหความสำคัญกับการ
ลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน การสงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน การบริหารจัดการแรงงานตางดาว และการ
ใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือชวยอำนวยความสะดวกดานการคาชายแดนและการผานแดนระหวางไทยกับประเทศ
ในภูมิภาคมากข้ึน 

๕.๕ การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใชประโยชนจากทุนธรรมชาติ โดย

คำนึงถึงขีดจำกัดและศักยภาพในการฟนตัว ปกปองรักษาทรัพยากรปาไม โดยสนธิกำลังของทุกภาคสวนนำระบบ
สารสนเทศมาใชเพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม เพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมโดย
สงเสริมการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนและ
แบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม รวมท้ังผลักดันแนวทางการประเมินมูลคาของระบบนิเวศและการสรางรายไดจาก
การอนุรักษ จัดสรรท่ีดินใหแกผูยากไร กระจายการถือครองท่ีดิน จัดทำฐานขอมูลท่ีดินเพ่ือการบริหารจัดการอยางเปน
ระบบ การจัดเก็บภาษีท่ีดินในอัตรากาวหนา กำหนดเพดานการถือครองท่ีดินท่ีเหมาะสม และกำหนดมาตรการ
ปองกันการถือครองท่ีดินของคนตางชาติ บริหารจัดการน้ำเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน บูรณาการระหวางหนวยงานอยาง
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เปนระบบ สรางศูนยขอมูลทรัพยากรน้ำ จัดต้ังองคกรบริหารจัดการน้ำในระดับพ้ืนท่ี เชน คณะกรรมการลุมน้ำ และ
องคกรผูนำ คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ลดความขัดแยงเชิงนโยบายระหวางการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
การทองเท่ียว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแรโดยกำหนดปริมาณท่ีเหมาะสมในการน้ำแรมาใช
ประโยชน คำนึงถึงความจาเปนและมูลคาในอนาคต บังคับใชมาตรการควบคุมผลกระทบจากการทำเหมืองแรท่ีกอ
มลพิษตอสภาพแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๕.๕.๒ การสงเสริมการบริโภคท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม สรางระบบหมุนเวียนวัสดุท่ีใชแลวท่ีมี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู Zero Waste Society ผานมาตรการตางๆ เชน การปฏิรูประบบภาษีและคาธรรมเนียม
เพ่ือสิ่งแวดลอม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดลอม มาตรฐานและฉลากสินคา เปนตน 

๕.๕.๓ การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสูเศรษฐกิจ
และสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมสีเขียว สงเสริมผูประกอบการใหสามารถปรับระบบสู
หวงโซอุปทานหรือหวงโซคุณคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Supply Chain/Green Value Chain) สงเสริมการ
ทำการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมท้ังสงเสริมภาคบริการท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย เพ่ือใหประเทศไทยมีศักยภาพ
ใหมีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม ดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษท้ังทาง
อากาศ ขยะ น้ำเสีย และของเสียอันตราย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีใหกับ
ประชาชน เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะเปนลำดับแรก โดยสงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนำกลับมาใช
ใหมใหมากท่ีสุดเรงกำจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานท่ีกำจัดในพ้ืนท่ีวิกฤต สรางรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายท่ีเหมาะสม เนนการแปรรูปเปนพลังงาน สรางวินัยของคนในชาติมุงสูการจัดการท่ียั่งยืน โดยให
ความรูแกประชาชน และการบังคับใชกฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความรวมมือดานส่ิงแวดลอมระหวางประเทศ ผลักดันการจัดทำแผนแมบทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียน หาแนวทางความรวมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุม
น้ำโขงในประเด็นการขนสงขามพรมแดน การเคลื่อนยายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การบริหารจัดการเพ่ือลดความเส่ียงดานภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหกับทุกภาคสวน สงเสริมการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนา
ระบบฐานขอมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ใหความสำคัญกับการปองกันนาทวม วางแผนปองกันเมืองและพ้ืนท่ีชายฝง 
พัฒนาเมืองท่ีสามารถปรับตัวและยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City)         
การใหบริการของระบบนิเวศ สงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสรางแนวปองกันตาม
ธรรมชาติ และการจัดทำแผนธุรกิจตอเนื่อง รวมท้ังการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพพรอมรองรับ
แนวโนมการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงในอนาคต 

 

๕.๖ การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
๕.๖.๑ การสรางความโปรงใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ โดยใหมีชองทางใหทุกภาคสวน

สามารถเขาถึง เขาตรวจสอบขอมูลของภาคราชการและรองเรียนได เชน ขอมูลการประกวดราคาจัดซ้ือ จัดจาง
โครงการของทางราชการ ขอมูลการประมูลโครงการ ผูชนะการประมูลและราคาปดประมูลขอมูลความกาวหนาตาม
กระบวนการยุติธรรม เชน คดีท่ีไมดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอรรัปชันและคดีท่ีประชาชนใหความ
สนใจในแตละยุคสมัย ฯลฯ 
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๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความเปนมืออาชีพและเพียงพอตอการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐรวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือใหระบบราชการเล็กกะทัดรัดแตมีความคลองตัว
และมีประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสรางรูปแบบการพัฒนา อปท. ใหเหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางดาน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม รวมท้ังเปนแกนหลักในการประสานเครือขายและเชื่อมโยงภาคสวนตางๆ ในระดับ
พ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ สรางผลงานท่ีมี
คุณภาพ รวดเร็วและนาเชื่อถือ สามารถเปนเครื่องมือใหกับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญๆ ท่ีมีการใชจายงบประมาณเปนจำนวนมาก และเปน
โครงการท่ีมีผลกระทบในวงกวาง 
 

 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  แผนพัฒนาภาค เปนแผนท่ีท่ียึดกระบวนการมี สวนรวมของทุกภาคสวนจากทุกจังหวัดท้ัง ๔ ภูมิภาคข้ึน  
เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุมจังหวัดใหสามารถ  ใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุม
จังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดทำโดยสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดการ
พัฒนาท่ีสมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยประกอบไปดวย  ยุทธศาสตรการพัฒนา
ภาคเหนือ  ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคกลาง   ยุทธศาสตรการพัฒนา
ภาคใต  ซ่ึงองคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมานั้นตั้งอยูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  การ
จัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาลมีความสัมพันธกับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ดานเศรษฐกิจ ดาน
การเกษตร  การทองเท่ียว  การคาการลงทุน การพัฒนาคนใหมีสุขภาวะดีท้ังรางกาย จิตใจและสติปญญา  รอบรู  เทาทัน
การเปลี่ยนแปลง  สามารถดำรงชีพไดอยางมีคุณภาพ สรางความม่ันคงดานอาหาร  แกไขปญหาความยากจน หนี้สิน และ
การออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพท่ี ม่ันคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวไดอยางอบอุน  ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ  ซ่ึงแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปยอ  ดังนี้    
  

กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาค 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/
๒ บัญญัติใหจังหวัดและกลุมจังหวัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัดใหสอดคลองกับแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน สำนักงานพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) จึงไดจัดทำกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาคท่ียึดกระบวนการมี สวนรวมของ   
ทุกภาคสวนจากทุกจังหวัดท้ัง ๔ ภูมิภาคข้ึน  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุมจังหวัดใหสามารถใชเปนกรอบแนวทางใน
การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัด 
๑. แนวคิดและหลักการ 
 ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ใหเกิดการพัฒนาท่ีสมดุล เปนธรรมและ มี
ภูมิคุมกันตอผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคูกับกับแนวคิด       
“การพัฒนาแบบองครวม” ท่ียึดคน  ผลประโยชนของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตรพระราชทาน เขาใจ เขาถึง 
และพัฒนา  ยึดหลักการมีสวนรวมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือใหสังคมสมานฉันทและอยู
เย็นเปนสุขรวมกัน 
 ๑.๒  หลักการ มุงสรางความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติตางๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผนดิน เพ่ือสรางโอกาสทางการพัฒนา สอดคลองกับภูมิสังคมของพ้ืนท่ี โดย 

(๑) กำหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีของประเทศและภาครวมถึงชุมชน 
(๒) กำหนดบทบาทและยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใหสอดคลองกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนท่ี 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 
 ภายใตกระแสโลกาภิวัฒนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดลอมภายนอกเปนปจจัยสำคัญตอการ
พัฒนาประเทศ  เปนผลใหจำเปนตองเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหเหมาะสม การพัฒนาท่ีสมดุล 
ดังนั้นจึงกำหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีของประเทศ ดังนี้ 
 ๒.๑ พัฒนาพ้ืนท่ีในภูมิภาคตางๆ ของประเทศใหเชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพ่ือเปนฐาน
การพัฒนาดานอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการทองเท่ียวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 

๒.๑.๑ พัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic 
Corridor) เชน พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจแมสอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแกน-มุกดาหาร  แนวสะพานเศรษฐกิจพ้ืนท่ีอรัญ
ประเทศ-สระแกว-ปราจีนบุรี  พ้ืนท่ีเศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร
ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

๒.๑.๒ พัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต (North South Economic Corridor) 
ไดแก แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี-
ขอนแกน-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พ้ืนท่ีแหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแกว-บุรีรัมย-มุกดาหาร 
 ๒.๒ พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหวางประเทศ โดยเนนพ้ืนท่ี
ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
 ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกสและโครงขายคมนาคมขนสงเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน
เชิงพ้ืนท่ี เชน การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนสงทางน้ำ และเพ่ิมประสิทธิภาพการเชื่อมโยง
โครงขายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เชน พิษณุโลก และขอนแกน 
 ๒.๔ สรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศใหยั่งยืน 
ไดแก พัฒนาแหลงน้ำใหเพียงพอตอการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดลอมเมืองและแหลงอุตสาหกรรม และการจัดใหมีการ
จัดการใชประโยชนท่ีดินอยางมีประสิทธิภาพ 
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๓.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนา 
  (๑) เพ่ิมศักยภาพการแขงขันดานเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการดานอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว  การตั้ง
องคกรรวมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนท่ีเพ่ือสงเสริมอำนวยความสะดวกดานการคาการลงทุน และสงเสริมความ
รวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน 
  (๒) สรางคนใหมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนใหมีสุขภาวะดีท้ังรางกาย จิตใจและสติปญญา  รอบรูเทาทัน
การเปลี่ยนแปลง  สามารถดำรงชีพไดอยางมีคุณภาพ 
  (๓) สรางสังคมและเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง เพ่ือสรางความม่ันคงดานอาหาร  แกไขปญหาความ
ยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพท่ีม่ันคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวไดอยาง
อบอุน 
  (๔) ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ โดยเรงอนุรักษและฟนฟูพ้ืนท่ีปาไมใหได 
๑๕.๙ ลานไร หรือรอยละ ๒๕ ของพ้ืนท่ีภาค  ปองกันการรุกพ้ืนท่ีชุมน้ำ พัฒนาแหลงน้ำและระบบชลประทาน ฟนฟูดิน 
ยับยั้งการแพรกระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยสงเสริมทำเกษตรอินทรีย 
 ๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด 
  (๑) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบดวย อุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวลำภู 
และเลย เนนการฟนฟูระบบนิเวศนเพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรการสงเสริม
การคา การลงทุนและการทองเท่ียวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

  (๒) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบดวย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร 
เนนใหความสำคัญกับความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาการเกษตร 
สงเสริมพ้ืนท่ีชลประทาน  การทำปศุสัตวโดยเฉพาะโคเนื้อ 
  (๓) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบดวย ขอนแกน  กาฬสินธุ  มหาสารคาม และ
รอยเอ็ด  เนนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเปนศูนยกลางการคาบริการ และการลงทุนของภาค 
การใชประโยชนพ้ืนท่ีชลประทานใหเกิดประโยชนสูงสุด  การทำการเกษตรกาวหนา  การเตรียมการรองรับ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคูกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
  (๔) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑ ประกอบดวย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย  สุรินทร  
มุงเนนการพัฒนาระบบชลประทานใหเต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) 
พัฒนาการทองเท่ียวท้ังการทองเท่ียวเชิงนิเวศนและอารยธรรมขอมดวยการสรางคุณคาเพ่ิม และพัฒนาเสนทาง 
  (๕)  กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ ประกอบดวย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อำนาจเจริญ  มุงเนนการพัฒนาแหลงน้ำ และระบบบริหารจัดการเพ่ือแกไขปญหาน้ำทวมและขาดแคลนน้ำ  การสราง
งานและรายไดจากการทองเท่ียวใหมากข้ึน 
 ๓.๓ โครงการท่ีสำคัญ (Flagship Project) 

(๑) โครงการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียในทุงกุลารองไหเพ่ือการสงออก 
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเปนประตูสูอินโดจีน 
(๓) โครงการพัฒนาเสนทางทองเท่ียวอารยธรรมขอม 
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนดวยระบบศึกษาทางไกล 
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเขมแข็ง 
(๗) โครงการฟนฟูลุมน้ำชีตอนบนและลุมน้ำมูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตท่ียั่งยืน 

 
 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑ 
 การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาลมีความสัมพันธกับแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑ เพ่ือพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม พลังงานทดแทน พัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
อารยธรรมและไหม  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑ 
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย  สุรินทร)  ระยะ ๔ ป  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (ฉบับทบทวน) 

ไดจัดทำข้ึนบนพ้ืนฐานการมีสวนรวมของการภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน  ท้ังภาคราชการ  องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  องคกรภาคเอกชน  และภาคประชาชน  สังคมท้ัง  ๔ จังหวัด  ทุกข้ันตอน  ตั้งแตการรวบรวมและจัดทำ
ขอมูลการประเมินศักยภาพของกลุมจังหวัด การกำหนดตำแหนงทางยุทธศาสตร วิสัยทัศน  เปาประสงครวม กลยุทธ 
ตัวชี้วัด แผนงานและโครงการจากการทำงานรวมกันของทุกภาคสวน กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑  
จึงไดกำหนดตำแหนงทางยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดในอนาคต  คือ                 

๑)  เปนศูนยกลางเกษตรอุตสาหกรรม และพลังงานทดแทนท่ีสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๒)  เปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม 
๓)  เปนศูนยกลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic กระจายสินคาในภูมิภาคและการคาขายชายแดน 
๔)  เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และไดปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน “แหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย ศูนยกลางผลิตภัณฑไหม และการทองเท่ียว
อารยธรรมของ” เปน “ศูนยกลางเกษตรอุตสาหกรรม ทองเท่ียวอารยธรรม Logistic และ การคาชายแดน 
เช่ือมโยงกลุมอาเซียน” 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

 
เปาประสงครวม 
 ๑. เพ่ือยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตามมาตรฐานสากลสูครัวโลก 
 ๒. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ ดานการทองเท่ียวอารยธรรม และไหม เชื่อมโยงกลุมประเทศอาเซียน 
 ๓. เพ่ือพัฒนาใหเปนศูนยกลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic และการกระจายสินคาในภูมิภาคและประเทศ
อาเซียน 

ยุทธศาสตร  :  ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดำเนินการ คือ     
ยุทธศาสตรท่ี  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพ่ือหลุดพนจากประเทศ

รายไดปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบดวย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดำเนินการ    
ยุทธศาสตรท่ี  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Growth) ประกอบดวย ๘ ประเด็นหลัก 

๒๐ แนวทางการดำเนินการ    
ยุทธศาสตรท่ี  ๓  :  การเติบโตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Growth) ประกอบดวย  ๕ 

ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการดำเนินการ   
ยุทธศาสตรท่ี  ๔  :  การสรางความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) 

ประกอบดวย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการดำเนินการ 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรท่ี  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  เพ่ือหลุดพนจากประเทศรายไดปานกลาง 
(Growth & Competitiveness) ประกอบดวย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดำเนินการ  
 

ประเด็นหลัก แนวทางการดำเนินการ 
๑. ดานเกษตร      ๑.๑  แผนท่ีการใชท่ีดิน (Zoning)  เพ่ือผลิตสินคาเกษตร   

๑.๒  การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแตตนน้ำถึงปลายน้ำ 
๒.  ดานอุตสาหกรรม    ๒.๑  แผนท่ีการใชท่ีดิน (Zoning)  เพ่ืออุตสาหกรรม   

๒.๒  กำหนดและสงเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bio - plastic, etc.)   
๒.๓  การเพ่ิมขีดความสามารถให SME และ OTOP สูสากล   
๒.๔  การนาทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยมาเพ่ิมมลูคา 

๓.  การทองเท่ียวและ บริการ      ๓.๑  แผนท่ีการจัดกลุมเมืองทองเท่ียว   
๓.๒  เพ่ิมขีดความสามารถทางการทองเท่ียวเขาสูรายได  ๒  ลานบาทตอป   
๓.๓  ไทยเปนศูนยกลาง medical Tourism ของภูมิภาค  

๔.  โครงสรางพ้ืนฐาน    ๔.๑  การพัฒนาระบบโลจสิติกสและโครงสรางพ้ืนฐาน   
๔.๒  การลงทุนการใหบริการและใชประโยชน ICT  
๔.๓  การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมเช่ือมโยงในภูมิภาคอาเซียน 

๕.  พลังงาน      ๕.๑  นโยบายการปรับโครงสรางการใชและราคาพลังงานท่ีเหมาะสม   
๕.๒  การลงทุนเพ่ือความมั่นคงของพลังงานและพลังงานทดแทน   
๕.๓  การเช่ือมโยงแหลงพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกในอาเซยีน 

๖.  การเช่ือมโยงเศรษฐกิจ  
ในภูมิภาค     

๖.๑  การเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของสินคา  บริการ และการลงทุนเพ่ือ
เช่ือมโยงโอกาสจากอาเซียน   
๖.๒  แกไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน   
๖.๓  ขับเคลื่อนการเช่ือมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern seaboard   
๖.๔  เสรมิสรางความสมัพันธและความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน 

๗.  การพัฒนาขีดความ สามารถในการ
แขงขัน        

๗.๑  การปรับปรุงขีดความสามารถในการแขงขัน (๑๐๐ ดัชนีช้ีวัด)    
๗.๒  การพัฒนาการสราง Brand ประเทศไทย เปน Modern Thailand 

๘.  การวิจัยและพัฒนา    
 

๘.๑  ขับเคลื่อนคาใชจายดาน R & D เปนรอยละ  ๑ ของ GDP  
๘.๒  Talent Mobility การใชประโยชนจากกำลังคนดาน S & T  
๘.๓  การใชประโยชน Regional Science Parks  
๘.๔  การขับเคลื่อนขอรเิริม่กระบ่ีตามกรอบความรวมมืออาเซียน  

๙.  การพัฒนาพ้ืนท่ีและ เมืองเพ่ือ
เช่ือมโยงโอกาส จากอาเซียน  

๙.๑  การพัฒนาเมืองหลวง  
๙.๒  การพัฒนาเมืองเกษตร  
๙.๓  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม  
๙.๔  การพัฒนาเมืองทองเท่ียว  
๙.๕  การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ  
๙.๖  การพัฒนาเมืองบริการศึกษานานาชาติ  
๙.๗  การพัฒนาเมืองชายแดนเพ่ือการคาการลงทน  
๙.๘  ปจจยัสนับสนุนการพัฒนาเมืองท่ีศักยภาพ 

 
 
 
 
 
 
 



57 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรท่ี  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Growth) ประกอบดวย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ แนวทางการดำเนินการ    
ประเด็นหลัก แนวทางการดำเนินการ 

๑๐.  การพัฒนาคุณภาพ การศึกษา     ๑๐.๑  ปฏิรปูการศึกษา (ครู หลักสูตรเทคโนโลยีการดูแลเด็กกอนและการใช ICT ใน
ระบบการศึกษา เชน แท็บเล็ตและอินเตอรเน็ตไรสาย  เปนตน)  
๑๐.๒  พัฒนาภาคการศึกษารองรบัการเขาสูประชาคมอาเซียน  

๑๑.  การยกระดับคณุภาพ ชีวิตและ
มาตรฐานบริการ สาธารณสุข     

๑๑.๑  การจดัระบบบริการ  กำลงัพล และงบประมาณ 
๑๑.๒  การพัฒนาระบบคุมครองผูบริโภคพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
๑๑.๓  สรางและพัฒนาความรวมมือระหวางไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  

๑๒. การจัดสวัสดิการสังคม และการ
ดูแลผูสูงอายุ เด็ก สตรี และผูดอยโอกาส  

๑๒.๑  การพัฒนาระบบสวัสดิการ และเพ่ิมศักยภาพและโอกาส ความเทาเทียมคุณภาพ
ชีวิต  
๑๒.๒  กองทุนสตร ี 

๑๓.  การสรางโอกาสและ รายไดแก
วิสาหกิจขนาด กลางและขนาดยอม 
(SMEs) และเศรษฐกิจชุมชน    

๑๓.๑  กองทุนตั้งตัวได  
๑๓.๒  กองทุนหมูบาน  
๑๓.๓  โครงการ sml  
๑๓.๔  โครงการรับจำนำสินคาเกษตร  

๑๔.  แรงงาน  
  

๑๔.๑  การพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมคณุภาพแรงงาน ใหสอดคลองกับความตองการและ
พัฒนาทักษะผูประกอบการ  
๑๔.๒  การจดัการแรงงานตางดาว  
๑๔.๓  การพัฒนาระบบการคุมครองแรงงานในระบบและนอกระบบตามกฎหมายอยาง
ท่ัวถึงพรอมเขาสูประชาคมอาเซยีน 

๑๕.  ระบบยุติธรรม เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ำ   

๑๕.๑ การเขาถึงระบบยตุิธรรมของประชาชน 

๑๖.  การตอตาน การคอรรัปช่ัน  สราง
ธรรมาภิบาลและ ความโปรงใส  

๑๖.๑  การรณรงคและสรางแนวรวมในสังคม  
๑๖.๒ การเสริมสรางธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน    

๑๗.  การสรางองคความรู เรื่องอาเซียน  ๑๗.๑  ภาคประชาชน  
๑๗.๒  ภาคแรงงานและผูประกอบการ  
๑๗.๓  บุคลากรภาครัฐ  

 
ยุทธศาสตรท่ี  ๓  :  การเติบโตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Growth) ประกอบดวย  ๕ ประเด็นหลัก  ๑๑  
แนวทางการดำเนินการ   

ประเด็นหลัก แนวทางการดำเนินการ 
๑๘.  การพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ เพ่ือความยั่งยืน     

๑๘.๑  พัฒนาตัวอยางเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ๑๐ แหง เพ่ือความยั่งยืน  

๑๙.  การลดการปลอยกาซ เรือนกระจก 
(GHG)        

๑๙.๑  การประหยดัพลังงาน  
๑๙.๒  การปรับกฎระเบียบ (เชน green building code)  
๑๙.๓  สงเสริมการดำเนินงาน CSR เพ่ือลดการปลอยกาซเรือนกระจก  

๒๐.  นโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดลอม     ๒๐.๑  ระบบภาษีสิ่งแวดลอม  
๒๐.๒ การจดัซื้อจัดจางสีเขียวในภาครัฐ  

๒๑.  การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ
และ การบริหารจัดการน้ำ  

๒๑.๑  การปลูกปา  
๒๑.๒  การลงทุนดานการบริหารจัดการน้ำ  
๒๑.๓  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อาเซียน 

๒๒.  การเปลีย่นแปลง สภาวะ
ภูมิอากาศ    

๒๒.๑  การปองกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and adaptation)  
๒๒.๒  การปองกันและบรรเทาภยัพิบัติธรรมชาต ิ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ยุทธศาสตรท่ี  ๔  :  การสรางความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) ประกอบดวย  ๘ 
ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการดำเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทางการดำเนินการ 
๒๓.  กรอบแนวทางและการปฏิรปู
กฎหมาย  

๒๓.๑  ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ  
๒๓.๒  เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรและองคกร  
๒๓.๓  ปรับปรุงระเบียบ ขอกฎหมายท่ีเปนขอจำกัดตอการพัฒนาประเทศ 

๒๔.  การปรับโครงสราง ระบบราชการ    ๒๔.๑  เพ่ิมประสิทธิภาพองคกรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการทำงานของภาครัฐ     ดวย
การสรางความพรอมในการบริหารการจดัการแบบบูรณาการ  โดยมีประชาชนเปน
ศูนยกลาง  
๒๔.๒  ปองกันและปราบปรามทุจริตคอรรัปช่ัน  
๒๔.๓  เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนดวยระบบ e - service 

๒๕.  การพัฒนากำลังคน ภาครัฐ       ๒๕.๑  บริหารกำลังคนใหสอดคลองกับบทบาทภารกิจท่ีมีในปจจุบัน เตรียมพรอมสำหรับ
อนาคต  
๒๕.๒  พัฒนาทักษะและศักยภาพของกำลังคนภาครัฐ และเตรียมความพรอมบุคลากร
ภาครัฐสูประชาคมอาเซยีน 

๒๖.  การปรับโครงสรางภาษี ๒๖.๑  ปรับโครงสรางภาษีท้ังระบบใหสนับสนุนการกระจายรายไดเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแขงขัน 

๒๗.  การจัดสรรงบประมาณ  ๒๗.๑  พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณใหสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
นโยบายรัฐบาล 

๒๘.  การพัฒนาสินทรัพยราชการท่ีไมได
ใชงานใหเกิดประโยชนสูงสุด     

๒๘.๑  สำรวจสินทรัพยราชการท่ีไมไดใชงาน  
๒๘.๒  บริหารจัดการสินทรัพยราชการท่ีไมไดใชงานใหเกิดประโยชนสูงสุด  

๒๙.  การแกไขปญหา ความมั่นคง
จังหวัดชายแดน ภาคใต และเสรมิสราง 
ความมั่นคงในอาเซียน  

๒๙.๑  ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและสงเสรมิการพัฒนาในพ้ืน  ๓  จังหวัด  
ชายแดนภาคใต  ภายใตกรอบนโยบายความมั่นคงแหงชาติ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
๒๙.๒  การเสรมิสรางความมั่นคงของประชาคมอาเซียน  

๓๐.  การปฏิรูปการเมือง       ๓๐.๑  กระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.)   
 
  

 แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาลมีความสัมพันธกับแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

องคการบริหารสวนตำบลไดจัดทำแผนสี่ปโดยสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ป 
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)  แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปมีความสัมพันธกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกลาว  โดยมุงเนนพัฒนาดาน
อุตสาหกรรมการเกษตร  อาหาร  พลังงานสะอาด  การคา  เศรษฐกิจอาเซียน การทองเท่ียว  สังคมคุณภาพ  พัฒนา
เมืองนาอยู  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการน้ำอยางบูรณาการ สงเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบานเมือง ซ่ึงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 
๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) มีรายละเอียดดังนี้  
ตำแหนงทางยุทธศาสตร 
 ๑.  เปนศูนยกลางอุตสาหกรรม  การเกษตร  การทองเท่ียว  Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
 ๒.  เปนศูนยกลางการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสากล  ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 ๓.  เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ๔.  เปนศูนยกลางในการปองกันภัยคุกคาม และเสริมสรางความม่ันคง เพ่ือปองกันสถาบันหลักของชาติ 
 ๕.  เปนท่ีตั้งของสวนราชการท่ีมีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอยางยั่งยืน 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

 
วิสัยทัศน  จังหวัดนครราชสีมา  ระยะ  ๔  ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
 
 
 
เปาประสงครวม 
 ๑.  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางดานเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา 
 ๒.  เพ่ือพัฒนาสังคมใหเปนเมืองนาอยู 
 ๓.  เพ่ือเพ่ิมพูนความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ  และลดมลพิษดานสิ่งแวดลอม 
 ๔.  เพ่ือเสริมสรางความม่ันคงในการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคาม และปองกันสถาบันหลักของชาติ 
 ๕.  เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีสมรรถณะสูงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ประเด็นยุทธศาสตร 
 ๑.  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
 ๒.  ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู 
 ๓.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืน 
 ๔.  การเสริมสรางความม่ันคงทุกมิติ  เพ่ือปองกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 
 ๕.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 
 
 

  

 

“โคราชเมืองน่าอยู่  มุ่งสู่วตักรรมใหม่  เกษตร  อตุสาหกรรม  ปลอดภยั” 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

   เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ตัวช้ีวัด  และกลยุทธ 

ยุทศาสตรท่ี 
เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวชี้วัด กลยุทธ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  
การพัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพการแขงขนั
เศรษฐกิจ 

๑.  เพ่ือขยายอัตราการ
เจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

๑.  อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
รายไดเฉลี่ยของครัวเรือนใน
จังหวัด (%) 
๒. อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภณัฑมวลรวมจังหวัด (%) 
๓. จำนวนครัวเรือนท่ีไดรับการ
สงเสริมอาชีพในพ้ืนท่ี
(ครัวเรือน) 

๑. สงเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายไดลด
รายจาย ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. สงเสริมการสรางมลูคาสินคา และ
บริการภาคการเกษตรตนทาง กลางทาง
และปลายทาง 
๓. สงเสริมการสรางมลูคาสินคาและ
บริการภาคนอกการเกษตรตนทาง กลาง
ทางและปลายทาง 
๔. สนับสนุนการผลติและสราง
ผลงานวัฒกรรมการเกษตรอุตสาหกรรม
และอาหารปลอดภัย ท่ีสอดคลองกับการ
พัฒนาจังหวัด 
๕. สงเสริมการนำวัตกรรมการเกษตร 
อุตสาหกรรมและอาหารปลอดภัย 
(Food Valley) มาเพ่ิมศักยภาพในการ
ผลิต 
๖. สนับสนุนการสรางรายไดจากการ
ทองเท่ียงและกีฬา 
๗. สนับสนุนการสรางอาชีพในครวัเรือน
ในชุมชนตางๆ โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๒. เพ่ือสรางเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ 

๔. อัตราการวางงาน (%) 
๕. อัตราสวนหน้ีเฉลี่ยตอรายได
เฉลี่ยของครัวเรือน(เทา) 
๖. อัตราสวนการออมเฉลี่ยตอ
รายไดเฉลี่ยของครัวเรือน(%) 

๘.สรางโอกาสและพัฒนาฝมือใหกับผู
วางงาน 
๙. สงเสริมความเปนอยูตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๐. สงเสริมการออมของครัวเรือน 

๓. เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แขงขัน 

๗. ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน) 
๘. จำนวนผูประกอบการดาน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ิมข้ึน (ราย) 
 

๑๑. เพ่ิมทักษะความสามารถและความ
เช่ียวชาญของแรงงาน เพ่ือเพ่ิมมูลคา
ผลผลติของสินคาและบริการ 
๑๒.สนับสนุนการพัฒนาผูประกอบการ
ฐานนวัตกรรม(Innovative 
Entrepreneurship Development) 
และผูประกอบการใหมทางธุรกิจ
เทคโนโลยี (Tech Startup)ของจังหวัด 
๑๓. สงเสริมการใหความรูดาน
โครงสรางพ้ืนฐานและโลจสิติกส กับ
หนวยงานภาครัฐภาคธุรกิจและเอกชน 
๑๔. เพ่ิมทักษะความสามารถและความ
เชียวชาญของแรงงานดานการทองเท่ียว
เพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาและบริการ 

 
 

ยุทศาสตรท่ี เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด กลยุทธ 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ 
ยกระดับสังคม ให
เปนเมืองนาอยู 

๑. เพ่ือลดความยากจนและ
ความเลื่อมล้ำ 

๑. รอยละของประชากรท่ีอยูใต
เสนความยากจน (%) 
๒. สัมประสิทธ์ิการกระจาย
รายได (Gini Coefficient) 

๑. สงเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายไดลด
รายจาย 
๒. สงเสริมการกระจายรายไดอยางท่ังถึง 
และไดรับสิ่งอำนวยความสะดวกจาก
โครงสรางพ้ืนฐานของภาครัฐ รวมท้ัง
ระบบปองกันภัยท่ีเอ้ือตอการกระจาย
เศรษฐกิจ 

๒. เพ่ือพัฒนาโครงขายความ
คุมครองทางสังคม 

๓. รอยละผูอยูในระบบ
ประกันสังคมตอสำนักงาน
แรงงาน(%) 
๔. รอยละความครอบคลุมของ
บัตรประกันสุขภาพของ
ประชาชน(%) 

๓. สงเสริมการเขาถึงระบบสังคมและ
ประกันสังคมในแรงงาน 
๔. สงเสริมการจัดบริการสาธารณะสุขท่ีมี
คุณภาพและสามารถบริการไดอยาง
ครอบคลมุ 

๕. จำนวนศูนยชวยเหลือสตัว
เรรอนในพ้ืนท่ีจังหวัด
นครราชสมีา(ศูนย) 

๕. สงเสริมการใหความชวยเหลือสัตว
เรรอนในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา 

 

๓. เพ่ือสรางความคุมกันใหกับ
สังคม 

๖. ระดับความสำคญัของ
หนวยงาน ท่ีจัดกิจกรรมสงเสรมิ
ดานศาสนา ศลิปวัฒนธรรม 
(ครั้ง) 
๗. รอยละของผูประสบปญหา
ทางสังคมท่ีขอรับบริการไดรับ
บริการทางกฎหมาย (%) 

๖. สงเสริมใหสังคมมภีูมิคุมกันทางสังคม 
๗. สงเสริมและประชาสมัพันธให
ประชาชนท่ีประสบปญหาทางสังคมขอรับ
บริการจากสวนราชการท่ีรับผดิชอบทาง
ภารกิจท่ีกฎหมายกำหนด 

 

๔. เพ่ือใหประชาชน เขาถึง
โอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม 

๘. อัตราสวนแพทยตอ
ประชาชน (แพทย/คน) (ป
๒๕๕๙ แพทย ๖๒๖ คน 
ประชากร ๒,๖๒๙,๙๗๙ คน) 
๙. อัตราสวนทันตแพทยตอ
ประชากร (ทันตแพทย/คน) 
๑๐. อัตราสวนพยาบาลตอ
ประชากร (พยาบาล/คน) 
๑๑. ประชาชนนักศึกษาและ
บุคลากรดานดิจิทัลไดรับความรู
และประโยชนจากเทคโนโลยี
ดิจิทัล (คน) 
๑๒. จำนวนปการศึกษาเฉลี่ย
ประชากรไทยอายุ ๑๕-๕๙ ป  
๑๓. อัตราการไดรับงานทำของ
บัณฑิตท่ีจบภายใน ๑ ป (%) 
๑๔. อัครการวางงานของ
ประชากร (ป ๕๘) (%) 
๑๕. คาเฉลีย่คะแนน O-net ม. 
๓ (คะแนน) 

๘. สงเสริมการใหมีการผลิตแพทย 
๙. สงเสริมใหมีการผลติและพัฒนาทันต
แพทยเพ่ิมเพ่ือรองรับภาวะผูสูงอายุของ
จังหวัด 
๑๐. สงเสริมใหมีการผลิตและพัฒนา
บุคคลากรดานการบริการเพ่ิมข้ึน 
๑๑. สงเสริมการสรางทักษะดานเทคโนโย
ลีดิจิทัลแกประชาชน ทุกสาขาอาชีพ 
๑๒. สงเสริมใหประชากรศึกษาในและ
นอกระบบ 
๑๓. สงเสริมสถาบันการศึกษาใหเปน
แหลงเรียนรูแกประชากรในทุกพ้ืนท่ี ใน
ทุกดาน 
๑๔. สงเสริมและแนะนำความตองการ
แรงงานใหบัณฑิตท่ีจบใหม 
๑๕. สงเสริมใหมตีลาดนัดพบแรงงาน 
เพ่ือลดอัตราการวางงานของประชาชน 
๑๖. สงเสริมการเรยีนการสอนของครู
เพ่ือใหนักเรียน มีความรูความสามารถ 
ตามหลักสูตรท่ีกำหนด 

 
 
 



62 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทศาสตรท่ี 
เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวชี้วัด กลยุทธ 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใหมี
ความสมบูรณอยาง
ย่ังยืน 

๑. เพ่ืออนุรักษ
สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

๑. อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
พ้ืนท่ีปาไมในจังหวัด 
๒. ปริมาณขยะในจังหวัด (ตัน) 
๓. การจดัการน้ำเสีย (จำนวน
ระบบ) 
๔. พ้ืนท่ีบริหารจัดการน้ำเพ่ิมข้ึน 
(ไร) 
๕. ความยาวสะสมของเข่ือน
ปองกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง (เมตร) 
๖. รอยละสดัสวนของพ้ืนท่ี
ระบบปองกันน้ำทวมในพ้ืนท่ี
ชุมชน (%) 

๑. ปลูกจติสำนึกและใหความรูประชาชน
ไดตะหนักถึงคุณคาและทรัพยากรปาไม 
๒. การอนุรักษและพ้ืนฟู ปาไม 
๓. การรณรงคใหประชาชนและ
ผูประกอบการสำนึกรับผดิชอบตอสังคม
เก่ียวกับการลดปรมิาณขยะ 
๔. การจดัหาและเพ่ิมความสามารถ ใน
การกำจัดขยะ 
๕. สงเสริมให อปท. มรีะบบจดัการน้ำเสยี 
๖. สงเสริมใหมีการบริหารจัดการน้ำท้ังใน
เขตชลประทานและนอกเขนชลประทาน 
๗. เพ่ิมสิ่งกอสรางเพ่ือลดการพังทลายของ
ตลิ่งตามแมน้ำลำคลองสายหลักของ
จังหวัด 
๘. พัฒนาระบบปองกันน้ำทวมในพ้ืนท่ี
ชุมชนเมือง 

 ๒. เพ่ือใชพลังงานอยาง
มีประสิทธิภาพ 

๗. สัดสวนปรมิาณการใชน้ำมัน
เช้ือเพลิงเพ่ือยานพาหนะตอ
ประชากร (ลติร/คน) 
๘. สัดสวนปรมิาณการใชไฟฟา
ภาคครัวเรือนตอประชากร (ลาน
กิโลวัตต/คน/ป) 
๙. สัดสวนปรมิาณการใชไฟฟา
ในภาคท่ีไมใชครัวเรือนตอ GPP 
(กิโลวัตต-ช่ัวโมง/ลานบาท) 
๑๐. สัดสวนปริมาณการใชนำมัน
เช้ือเพลิงในภาคอุตสาหกรรม ตอ 
GPP ภาคอุตสาหกรรม (ลติร/
ลานบาท) 

๙. รณรงคใหประชาชนลดการใชยาย
พาหนะสวนตัว โดยเปลี่ยนมาใชรถสา
ธารณแทน 
๑๐. รณรงคใหประชาชนประหยัด
พลังงานไฟฟา 
๑๑. รณรงคใหประชาชนประหยัด
พลังงานไฟฟา 
๑๒. รณรงคใหผูประกอบการลดช่ัวโมง
การผลิตลงในบางชวงเวลา 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ 
การเสริมสรางความ
มั่นคงทุกมิติเพ่ือ
ปกปองสถาบันหลัก
ของชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของ
ประชาชน 

๑. เสริมสรางความ
มั่นคงเพ่ือปกปอง
สถาบันหลักของชาต ิ

๑. จำนวนตำบลท่ีเขารวม
กิจกรรมเสริมสรางความรูความ
เขาใจถึงความสำคญัของสถาบัน
หลัดของชาติ (ตำบล) 

๑. สรางความรูความเขาใจถึงความสำคญั
ของสถาบันหลักของชาติใหประชนไดรับรู
รับทราบ 
๒. สงเริม พัฒนาอาชีพตามแนวทาง
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำร ิ
๓. สงเสริมการเรียนรูหลักการทรงงาน
และแนวทางพระราชดำร ิ

 ๒. เปนศูนยบริหาร
จัดการเครือขายปองกัน 
และแกไขปญหาดาน
ความมั่นคงทุกมิต ิ
 

๒. จำนวนตำบลท่ีเขารวม
โครงการ/กิจกรรมเครือขายการ
ปองกันและแกไขปญหาทุกมิติ 
(ตำบล) 
 

๔. การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
๕. การปองกันและแกไขปญหาแรงงานตาง
ดาวผิดกฎหมายและการคามนุษย 
๖. การปองกันและแกไขปญหาการบุกรุก
ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ยุทศาสตรท่ี 
เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวชี้วัด กลยุทธ 

  ๓. จำนวนตำบลท่ีเขารวมโครงการ/
กิจกรรมเครือขายการปองกันและ
แกไขปญหาทุกมติิ (ตำบล) (ตอ) 
 

๗. การปองกันและแกไขปญหาภัยกอ
การรายและอาชญากรรมขามชาติ 
๘. การปองกันลการแกไขปญหาภัย
คุกคามรูปแบบใหม 
๙. การปองกันและการแกปญหาภัยพิบัติ 
๑๐. การปองกันและรักษาความสงบ
เรียบรอยภายในจังหวัด 
๑๑. สงเสริมและสรางเครือขาย 

 ๓. เสริมสรางความ
ปรองดองและความ
สมานฉันทในชาต ิ

๔.สรางการรบัรูท่ีถูกตอง (ตำบล) 
 
 
 
 
๕. สรางการมสีวนรวม (ตำบล) 

๑๒. สงเสริมการปองกันและแกไข
ปญหาสาธารณภัย 
สงเสริมการสรางความปองดอง
สมานฉันท ของประชาชน หรือ
นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัด 
๑๓. สงเสริมการมีสวนรวมของทุก
สวนภาค 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ การ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

๑. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัตริาชการ 

๑. รอยละของสถานพยาบาลท่ี
ไดรับการรับรองคุณภาพ HA (%) 
๒. รอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึง
น้ำประปา (%) 
๓. รอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึง
ไฟฟา (%) 
๔. รอยละของประชากรท่ีเขาถึง
อินเตอรเน็ต (%) 
๕. จำนวนครั้งท่ีใหบริการภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เชิงรุก 
(ครั้ง) 
๖. รอยละความสำเร็จของการ
เบิกจายงบประมาณ (%) 
๗. รอยละของภาษีทองถ่ินท่ีจัดเก็บ
รายได ไมรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
(%) 

๑. เพ่ิมขีดความสามารถการ
ใหบริการภาครัฐ 
๒. เพ่ิมขีดความการจัดเก็บรายได
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ๒. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การพัฒนาองคกร 

๘. รอยละความพึงพอใจของ
ประชาชนตอประสิทธิภาพการ
พัฒนาองคกร (%) 

๓. การพัฒนาบุคลากร 
๔. การปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
๕. การปรับปรุงวัฒนธรรมองคกร 
๖. การสรางความโปรงใสในองคกร 

รวม 
๕ ยุทธศาสตร 

รวม 
๑๕ เปาประสงค 
เชิงยุทธศาสตร 

รวม ๔๖ ตัวชี้วัด รวม ๖๑ กลยุทธ 

 
 
 
 

 
สรุป 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

วิสัยทัศน เปาประสงครวม ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด และกลยุทธ 
 
 
 
 
 
 

เปาประสงครวม 

๑) เพ่ือเพ่ิม 
ศักยภาพดาน 
เศรษฐกิจของ 
จังหวัด 
นครราชสมีา 

๒) เพ่ือพัฒนาสังคม
ใหเปนเมืองนาอยู 

๓) เพ่ือเพ่ิมพูนความ
อุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ลดมลพิษดาน
สิ่งแวดลอม 

๔) เพ่ือเสริมสราง
ความมั่นคงในการ
ปองกันและแกไข
ปญหาภัยคุกคามและ
ปกปองสถาบันหลัก
ของชาต ิ

๕) เพ่ือใหหนวยงาน
ภาครัฐมสีมรรถนะสูง
อยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

ประเด็น
ยุทธศาสตร 

๑) การพัฒนาและ
เพ่ิมศักยภาพการ
แขงขันเศรษฐกิจ 

๒) ยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู 

๓) บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหมีความ
สมบูรณอยางยั่งยืน 

๔) การเสริมสรางการ
มั่นคงทุกมิติ เพ่ือ
ปกปองสถาบันหลัก
ของชาติและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของ
ประชาชน 

๕) การพัฒนาระบบ
การบริหารบริหาร
จัดการภาครัฐ 

 
เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
 

๓ เปาประสงค ๔ เปาประสงค ๓ เปาประสงค ๓ เปาประสงค ๒ เปาประสงค 

 
ตัวชี้วัด 

 
๘ ตัวช้ีวัด ๑๕ ตัวช้ีวัด ๑๐ ตัวช้ีวัด ๕ ตัวช้ีวัด ๘ ตัวช้ีวัด 

 
กลยุทธ 

 
๑๔ กลยุทธ ๑๖ กลยุทธ ๑๒ กลยุทธ ๑๓ กลยุทธ ๖ กลยุทธ 

 
  

๑.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 
  การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาลมีความสัมพันธกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  โดยมุงเนนพัฒนาดานเศรษฐกิจ เมืองนาอยู รักษาสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ปกปองสถาบัน  พัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพ  สานตอแนวทางพระราชดำริ  ดานการศึกษา  
การเกษตร พัฒนาสังคม  ดานการพัฒนาสาธารณสุข  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการพัฒนาการทองเท่ียว 
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  โดยปจจุบันมีรายละเอียดของยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ดังนี้ 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

๑)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสานตอแนวทางพระราชดำริ 
๑.๑)  ประสานและบริหารจัดการน้ำ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เม่ือ    

ป ๒๕๓๘ เพ่ือแกไขและปองกันปญหาอุทกภัยอยางเปนระบบ 
๑.๒)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสรางแหลงน้ำ  สงวนและเก็บกักน้ำเพ่ือการเกษตร  เพ่ือการ

อุปโภคและบริโภค  รวมท้ังวางโครงการเพ่ือแกไขปญหาน้ำทวมและน้ำแลง 
๑.๓)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๒)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
๒.๑)  สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๒.๒)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรดานการศึกษา ครู  นักเรียน  ใหเปนผูมีคุณภาพมีทักษะและ

ศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๒.๓)  สนับสนุนใหมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือและประกอบการศึกษา 

เปนเครื่องมือของชุมชนและประชาชนท่ัวไป 
๒.๔) สงเสริมใหประชาชนไดเตรียมความพรอม และตระหนักถึงความสำคัญของการเขาสูประชาคม

อาเซียนในทุกดาน  
๒.๕)  สงเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

๓)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 
๓.๑)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุพืชและเมล็ดพันธุพืชท่ีดีมีคุณภาพ  สงเสริมใหเกิดเกษตรอุตสาหกรรม  

เกิดพันธุพืชใหมๆ ท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน โดยขอความรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
๓.๒)  ลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลใหมีคุณภาพ  มี

มาตรฐานสากลโดยการรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
๓.๓)  สงเสริมและพัฒนาเครือขายผูนำดานการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
๓.๔)  สงเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินคาทางการเกษตร และเพ่ิมชองทางตลาด 
๓.๕)  สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือก  ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๖)  สงเสริมประชาชนในทองถ่ินใหมีการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ  เพ่ือการบริโภคเพ่ือจำหนวยและเพ่ือ

การอนุรักษ  
 

๔)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
๔.๑)  สงเสริมและพัฒนาบทบาทของผูนำชุมชน  คณะกรรมการหมูบานและชุมชนใหเขมแข็ง 
๔.๒)  สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
๔.๓)  สงเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผู พิการ  

ผูดอยโอกาส  ประชาชน และคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๔.๔)  สงเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในทองถ่ิน   
๔.๕)  ปองกันและแกไขปญหาการเสพ  การผลิตและการจำหนายยาเสพติดในทุกระดับ 
๔.๖)  ดำเนินการโครงการ เพ่ือใหบริการประชาชน และรับทราบปญหา  อุปสรรค และความ

ตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
๔.๗)  สงเสริมและประกาศเกียรติคุณผูท่ีเปนแบบอยางท่ีดี และสรางคุณประโยชนตอสังคม  สราง

ชื่อเสียงใหกับจังหวัดนครราชสีมา  
 
 

๕)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

๕.๑)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม) 
๕.๒)  สงเสริมและสนับสนุนใหการรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 
โดยรวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลและหนวยงานหรือองคกรท่ีเก่ียวของ 
๕.๓)  สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ใหมีสุขภาพแข็งแรง โดยใหการเรียนรู

การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การปองกันโรค การใชยาอยางถูกตอง การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชนและ
การเขารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการดานสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย 

 

๖)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๖.๑)  สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานใหสอดคลองกับความจำเปน

และความตองการของประชาชน 
๖.๒)  กอสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางท่ัวถึง 
๖.๓)  ประสาน  สนับสนุน  รวมมือกับสวนราชการ  และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ  เพ่ือ

สนับสนุนเครื่องมือ  เครื่องจักรกล  ตลอดจนผูปฏิบัติงานท่ีมีความชำนาญในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๖.๔)  ประสานในการแกไขปญหาความเดือนรอนของประชาชนในดานสาธารณูปโภค และสงเสริม

ใหประชาชนเขาใจในการใชและรักษาสาธารณูปโภคอยางคุมคา 
๖.๕)  ดำเนินการปรับปรุงระบบขนสงในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือแกไขปญหาจราจร  ความ

ปลอดภัยและความเปนระเบียบในการใหบริการแกประชาชน 
 

๗)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
๗.๑)  พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนทองถ่ิน

โคราช โดยการอนุรักษสืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเท่ียว 
๗.๒)  พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียวเดิม สรางแหลงทองเท่ียวใหม  รวมท้ังกิจกรรมดานการ

ทองเท่ียว  และสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ  กระตุนเศรษฐกิจ  และสรางรายไดจากการทองเท่ียวของจังหวัด
นครราชสีมาเพ่ิมข้ึน 

๗.๓)  สนับสนุนและสงเสริมความสามารถของผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียว  และสรางเครือขาย  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการ  โดยการจับคูธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินคาและขยายตลาดสินคาท้ังภายในประเทศ
และตางประเทศ 

๗.๔)  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา  และจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ  รวมถึงการ
สรางความเปนเลิศทางดานกีฬา 

 

๘)  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
๘.๑)  ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน ใหรองรับการปฏิบัติภารกิจหนาท่ี  ตามท่ีกฎหมายกำหนด

อยางมีประสิทธิภาพ  
๘.๒)  นำระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองคกร   
๘.๓)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ใหไดรับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพ่ิมพูนความรู เพ่ือยกระดับ

ประสิทธิภาพ การทำงานใหเกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและรวมมือกับประชาคมอาเซียน 
๘.๔)  บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน รวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ และเอกชนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน สรางประโยชนสูงสุด แกประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 
๘.๕)  เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามีสวนรวมในการกำหนดนโยบายและความตองการของ

ประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
๘.๖)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 

 ๙)  ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

๙.๑)  สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติตางๆ 
๙.๒)  สงเสริม  สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ  หนวยงาน  มูลนิธิการกุศลและองคกรท่ี

เก่ียวของในการเตรียมความพรอมในการปองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัย 
๙.๓)  สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกลองวงจรปดในเขตชุมชนและสถานท่ีสำคัญ  โดยสราง

ความอบอุนใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
๙.๔)  สนับสนุนการฝกอบรมจัดตั้งและอบรมฟนฟูตำรวจบานและอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล

เรือน (อปพร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
 

๑๐)  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
๑๐.๑)  พัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ำ ลุมน้ำลำคลองและปาไมใหมีความ

อุดมสมบูรณ 
๑๐.๒) รณรงคสรางจิตสำนึกเพ่ือปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชน

ทองถ่ินทุกระดับ   
๑๐.๓)  จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 
๒. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ๒.๑ วิสัยทัศน 

องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  ไดกำหนดวิสัยทัศน (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณในอุดมคติ  
ซ่ึงเปนจุดมุงหมายความคาดหวังท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตขางหนา ซ่ึงจะสามารถสะทอนถึงสภาพการณของ
ทองถ่ินในอนาคตอยางรอบดาน  ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ จึงไดกำหนดวิสัยทัศน  
คาดหวังท่ีจะใหเกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 

           “ทองถิ่นนาอยู ชุมชนเขมแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี” 
 

 ๒.๒ ยุทธศาสตร 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลรวมกับประชาคมทองถ่ิน  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  รวมท้ังองคกร

ตางๆ  ท่ีเก่ียวของ  ไดกำหนดยุทธศาสตรของเทศบาล  ๕  ดาน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

๑)  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑)  กอสราง ปรับปรุงและบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน้ำใหเพียงพอท่ัวถึงและได

มาตรฐาน 
๑.๒)  กอสราง ปรับปรุงและบำรุงรักษาแหลงน้ำ ชลประทาน ฝาย ทำนบก้ันน้ำ ขุดลอก ขุด

สระ พัฒนาแหลงน้ำ ระบบประปา ใหเพียงพอตอการอุปโภค บริโภคและการเกษตรกรรม 
๑.๓)  กอสราง ปรับปรุงและบำรุงรักษาไฟฟา ขยายเขตไฟฟา และไฟฟาสาธารณะ 
๑.๔)  กอสราง ปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานท่ีเพ่ือนันทนาการ  

๒)  ดานเศรษฐกิจ สงเสริมการลงทุน 
๒.๑)  พัฒนาความรูดานวิชาการ สงเสริมและพัฒนาดานคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร 

เกษตรอินทรียและการแปรรูปสินคาทางการเกษตร ตลอดจนเพ่ิมมูลคาผลผลิต และการตลาด 
๒.๒)  สงเสริมอาชีพและการรวมกลุมอาชีพ 
๒.๓)  สงเสริมการทองเท่ียวและบริการ 
๒.๔)  สงเสริมพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 
 

๓)  ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

๓.๑)  พัฒนาและสงเสริมดานการศึกษาทุกระดับ 
๓.๒)  พัฒนาและสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 
๓.๓)  พัฒนาและสงเสริมดานสาธารณสุข 
๓.๔)  อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๓.๕)  พัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการสังคม 
๓.๖)  พัฒนาและสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ 
     

๔)  ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
๔.๑)  เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในดานความม่ันคงและความปลอดภัย การปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย/ความม่ังคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน/ลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำ 
๔.๒)  สงเสริมดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 

๕)  ดานการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ 
๕.๑)  สงเสริมศักยภาพทองถ่ินในทุกๆดาน ตามหลักธรรมาภิบาลการบริหารท่ีดี 
๕.๒)  เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรแลพัฒนาเทคโนโลยีใหมีความเหมาะสม สอดคลอง 
๕.๓)  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน และการบูรณาการทุกภาคสวน 

 

 ๒.๓  เปาประสงค 
  ๑)  เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการสาธารณะท่ีดีอยางเพียงพอและท่ัวถึง 

๒) เพ่ือใหชุมชนมีความเขมแข็งตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และมีความเปนอยูท่ีม่ันคง ปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน 

๓) เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง พรอมท้ังมีคุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดจนรวมอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินและของชาติ 

๔)  เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถวนหนา ตลอดจนใหทองถ่ินมีทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน 

๕)  เพ่ือใหประชาชนมีอาชีพและรายไดเพียงพอตอการยังชีพ 
๖) เพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล             

เกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน 
 

 ๒.๔  ตัวช้ีวัด 
   ๑)  ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลมีแหลงน้ำในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึนรอยละ  ๕ 
   ๒)  ในเขตองคการบริหารสวนตำบลมีโครงสรางพ้ืนฐานใหประชาชนไดใชบริการรอยละ  ๘๐  
   ๓)  ประชาชนมีความรูมากข้ึนรอยละ ๘๐  และมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา – 
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามยังคงอยู 
   ๔)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนรอยละ  ๑๐  
   ๕)  ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ ๕  และพ่ึงตนเองไดมากข้ึน 
   ๖)  ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลรอยละ  ๙๐  มีสุขภาพกาย ใจดี มีความเปนอยูถูก
สุขลักษณะอนามัย ปลอดภัยจากสิ่งเสพติด และมีสิ่งแวดลอมท่ีดีนาอยู  
   ๗)  การบริการจัดการขอองคการบริหารสวนตำบลมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงรอยละ ๖๐  
 

  
 

๒.๕  คาเปาหมาย 
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  ๑)  ดานการไดรับบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว   
   ๒)  ประชาชนมีความรูและบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    

๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได    
๔)  ปลอดสิ่งเสพติด มลภาวะและสิ่งแวดลอมไมเปนพิษทำใหชุมชนนาอยูอยางสงบสุข  

   ๕)  การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน  
 

๒.๖  กลยุทธ 
๑)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสรางแหลงน้ำ  สงวนและเก็บกักน้ำเพ่ือการเกษตร  เพ่ือการ

อุปโภคและบริโภค  รวมท้ังวางโครงการเพ่ือแกไขปญหาน้ำทวมและน้ำแลง 
๒)  สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรดานการศึกษา ครู  นักเรียน  ใหเปนผูมีคุณภาพมี

ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๓)  พัฒนา ปรับปรุงพันธุพืชและเมล็ดพันธุพืชท่ีดีมีคุณภาพ สงเสริมใหเกิดเกษตรอุตสาหกรรม         

ลดตนทุน  เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลใหมีคุณภาพ สงเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินคาทาง
การเกษตร สงเสริมใหมีการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจำหนวยและเพ่ือการอนุรักษ และเพ่ิมชองทางตลาด 

๔)  สงเสริมชุมชนใหเขมแข็ง พัฒนาบทบาทของผูนำชุมชน  คณะกรรมการหมูบานและชุมชนให
พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูดอยโอกาส  ประชาชน และคุมครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในทองถ่ิน   

๕)  ปองกันและแกไขปญหาการเสพ  การผลิตและการจำหนายยาเสพติดในทุกระดับ 
๖)  ดำเนินการโครงการ เพ่ือใหบริการประชาชน และรับทราบปญหา  อุปสรรค และความตองการ

ของประชาชนในพ้ืนท่ี พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม) สงเสริมสุขภาพและอนามัย
ของประชาชนในทุกระดับ ใหมีสุขภาพแข็งแรง  

๗)  สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานใหสอดคลองกับความจำเปน
และความตองการของประชาชน กอสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางท่ัวถึง 

๘)  พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนทองถ่ิน
โคราช  โดยการอนุรักษสืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเท่ียว 

๙)  ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน  นำระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองคกร  
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดใหไดรับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพ่ิมพูนความรู 

๑๐)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  ๑๑)  สงเสริม  สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ  หนวยงานตางๆ  ในการเตรียมความพรอมใน
การปองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัย สนับสนุนการฝกอบรมจัดต้ังและอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
(อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

๑๒)  พัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ำ ลุมน้ำลำคลองและปาไมใหมีความ
อุดมสมบูรณ สรางจิตสำนึกเพ่ือปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะรวม 
และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 

๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร 
๑)  การพัฒนาทองถ่ินใหนาอยู โดยไดรับบริการสาธารณะท่ีดีอยางเพียงพอและท่ัวถึง  
๒)  การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพคน ครอบครัวและชุมชนในการพ่ึงตนเอง เปนชุมชนท่ีเขมแข็ง

โดยนอมนำเอาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดำรงชีวิต 
๓)  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนรอบดาน เชน ดานสังคม ดานการศึกษา ดานสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม ดานเศรษฐกิจ ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 



70 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

๔)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตำบล และบูรณาการการทำงานจาก
ทุกภาคสวน ตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

 

 ๒.๘ แผนงาน 
  ๑) แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
  ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  ๓) แผนงานการศึกษา 
  ๔) แผนงานสาธารณสุข 
  ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห 
  ๖) แผนงานเคหะและชุมชน 
  ๗) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
  ๘) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  ๙) แผนงานการเกษตร 
  ๑๐) แผนงานงบกลาง 
 

๒.๙  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
   การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  ดังนี้ 

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล     

เป้าประสงค ์ 

ตวัช้ีวดั 

ค่าเป้าหมาย 

จดุยืนทางยุทธศาสตร ์
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๓. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนตำบลไดใชการวิเคราะห SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ี
มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานทรัพยธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 

๑) จุดแข็ง (S : Strength) 
ระบบการบริหาร 

      มีการจัดโครงสรางภายในท่ีเหมาะสม สอดคลองกับภารกิจ 
         มีการแบง แยก/มอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบท่ีชัดเจน 

      การบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล          
      สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในรูปแบบประชาคม 
      มีการบริหารแบบครอบครัว 

อัตรากำลังพนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำและพนักงานจาง 
      บุคลากรมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับดี   
      มีการจัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมอยางตอเนื่อง 
      มีแผนอัตรากำลังท่ีเหมาะสมกับโครงสรางอำนาจหนาท่ี 
      มีการทำงานเปนทีม 

การเงิน/งบประมาณ 
      พัฒนารายไดโดยการปรับปรุงแหลงรายได 
      การใชจายเงินงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมาย 

ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนท่ี 
  เปนท่ีตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมทางการเกษตร และโกดังเก็บสินคาทางการเกษตร 

เชน ขาว มันสำปะหลัง 
      มีประเพณีทองถ่ิน คือ งานบัวไหมบัวใหญ ท่ีจัดอยางยิ่งใหญเปนประจำทุกป 

  มีกลุมอาชีพท่ีเขมแข็ง 
  มีกลุมออมทรัพยและกองทุนหมูบานทุกหมูบาน  

      มีบุ คลากรจากหน วยงานของรัฐและองคกรเอกชน ท่ีอยู ใน พ้ืน ท่ี ท่ี มีความรู  
ความสามารถนำแนวคิดมาพัฒนาพ้ืนท่ีไดมาก 

      มีเสนทางคมนาคมสาย ๒๐๒ (สีดา-ชัยภูมิ) ตัดผาน สามารถขนสงสินคา และสินคา
ทางการเกษตรไดสะดวก 

      พ้ืนท่ีของอำเภอเปนเขตติดตอระหวางจังหวัดนครราชสีมา และชัยภูมิ  
      ทุกหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตำบล  มีหอกระจายขาวประชาสัมพันธให

ประชาชนในชุมชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

๒)  จุดออน (W : Weakness) 
ระบบการบริหาร 

   กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มีการแกไขเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาทำใหเจาหนาท่ีผู
ปฏิบัติสับสน/ขาดความชัดเจน 

อัตรากำลังพนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำและพนักงานจาง 
      บุคลากรมีจำนวนนอย 

การเงิน/งบประมาณ 
      งบประมาณมีจำนวนจำกัด มีรายไดท่ีไดรับการจัดสรรไมเพียงพอตอการพัฒนา 

ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
      เยาวชนขาดความตระหนักในการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางศาสนา 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแล และบำรุงรักษาสิ่ งแวดลอม และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
      ขาดระบบกำจัดขยะท่ีถูกตอง 
      ปญหาดินเค็ม ทำใหการปลูกพืชไดผลผลิตไมเต็มท่ี ประกอบกับภัยแลงท่ีประสบปญหา

เปนประจำทุกป 
      ประชาชนไมมีสวนสาธารณะเปนท่ีพักผอนหยอนใจและออกกำลังกาย 
      ปญหาขยะมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน ไมมีสถานท่ีท้ิงขยะและระบบกำจัดขยะ  

  ปญหารายไดของประชาชน ประชาชนสวนใหญยังมีรายไดยังมีรายไดนอยไมเพียงพอ
ตอรายจายท่ีสูงข้ึน 

 
๓)  โอกาส (O : Opportunity) 
      พัฒนาพ้ืนท่ีบางสวนใหเปนพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมทางการเกษตร                                   
      พ้ืนท่ีรับผิดชอบมีขนาดเล็ก สามารถพัฒนาไดอยางท่ัวถึง 
      ประชาชนมีความสนใจในกลุมอาชีพ 
      ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 
      การสรางความเขมแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

  นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด ท่ีสนับสนุนสงเสริมดานการเกษตร การทองเท่ียว 
สอดคลองกับยุทธศาสตรตำบล 

 
    ๔)  อุปสรรค (T : Threat) 

      การรวมตัวของกลุมอาชีพไมคอยม่ันคงพอ 
      ประชาชนสวนใหญยังไมเขาใจบทบาทอำนาจหนาท่ีของ อบต. 
      กฎหมาย ระเบียบ ขอบงัคับ ขาดความยืดหยุนไมเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจ 
     หวงระยะเวลาในการจัดสรร/เบิกจายเงินอุดหนุนของรัฐบาลลาชาไมแนนอน 
      ผลการโอนถายภารกิจทำใหมีงาน/หนาท่ี เพ่ิมข้ึนแตไมมีบุคลากรรองรับ 
      คาครองชีพสูง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

 ๓.๒ การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
   ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนตำบลนั้น  ไดทำการประเมินสถานการณ
สภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน สถานการณสภาพแวดลอม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ  

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสราง
พ้ืนฐาน 

๑) ถนนหนทางในหมูบานและ
ทางเช่ือมตอระหวางหมูบาน 
เปนหลุมเปนบอ น้ำทวมขัง 
การคมนาคมไมสะดวก 

- เสนทางคมนาคม และ
ราง/ทอระบายน้ำ  

- เสนทางคมนาคมท่ี
เปนสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ตองการใหดำเนินการ 

-มีเสนทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและ มรีาง
ระบายน้ำสามารถ
ระบายน้ำไดสะดวก 
ไมอุดตัน น้ำไมทวมขัง 

๒) แหลงน้ำตื้นเขิน ขาดแคลน
น้ำในชวงฤดูแลง 

- แหลงน้ำและน้ำประปา
ในการอุปโภค-บรโิภค
และการเกษตรกรรม 

- พ้ืนท่ีในเขตองคการ
บริหารสวนตำบล 
 

- ประชาชนมีแหลงน้ำ
และมีน้ำประปาใช
อยางพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากข้ึน 

๒. ดานเศรษฐกิจ 
สงเสริมการลงทุน 
 

๑) ปญหาประชาชนทำ
การเกษตร (ทำนา) โดยไมมี
ระบบชลประทานทำใหเกิดน้ำ
ทวมเปนบางแหง เปนท่ีราบ
สูงก็ขาดน้ำในการเกษตร 

- ดานการเกษตร 
 

- ประชาชนในเขต
องคการบริหารสวน
ตำบล 

 

สนับสนุนสงเสริมการ
ทำการเกษตรแบบลด
ตนทุนการผลิต 

๒) ปญหาการใชเมล็ดพันธุ
ท่ีไมดี มีศัตรูพืช ดินบาง
แหงเปนดินเค็ม 
๓) ทำการเกษตรอาศัย
น้ำฝนเปนสวนใหญ 
๔) ประชาชนขาดความรู
ดานเทคโนโลยีสมัยใหม 

-ดานสงเสริมกลุม
อาชีพ 

- ประชาชนในเขต
องคการบริหารสวน
ตำบล 

 

-ประชาชนมีความรู
และสามารถ
ถายทอดใหผูอ่ืนได 

๕) หลังฤดูการเก็บเก่ียว 
ประชาชนไมมีงานทำ 

ประชาชนมีอาชีพ
เสริมและมีรายได
เพ่ิมข้ึน 

๖) ประชาชนกูยืมเงินจาก
นายทุน 

เงินทุนหมุนเวียน -กลุมอาชีพในเขต
องคการบริหารสวน
ตำบล 

 

สงเสริมสนับสนุน
เงินทุนหมุนเวียนให
กลุมอาชีพใหการ
บริหารจัดการเกิด
ความเขมแข็งม่ันคง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

ดาน สถานการณภาพแวดลอม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ 

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๓.ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

๑) การวางงานในภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ำ 

การฝกอบรมดานอาชีพ ประชาชนในเขต
องคการบริหารสวน
ตำบล 

ใหมรการฝกอบรม
ดานอาชีพ สงเสรมิ
อุตสาหกรรม และ
หัตถกรรมในครัวเรือน 

๒) วัฒนธรรม  จารีต
ประเพณีและภูมิปญหา
ทองถ่ิน ถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพณีและภูมิ
ปญหาทองถ่ิน ถูกลืม
เลือนไปมาก 

ประชาชนในเขต
องคการบริหารสวน
ตำบล 

- ยกยอง เชิดชูคนดี
หรือปราชญชาวบาน
ในโอกาสตางๆ เพ่ือ
เปนตัวอยางแก
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี 
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน ไมถูก
ลืมและคงอยูสืบไป 

๓) อนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

- สิ่งแวดลอม - ผูประกอบการและ
ชุมชนในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาล 

- ปญหาขยะและน้ำ
เสียลดลง 
ผูประกอบการ
สามารถกำจัดขยะ
และน้ำเสียเองไดโดย
ไมสงผลกระทบตอ
ชุมชน  

๔. ดานการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความ
สงบเรียบรอย 

๑) การปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย/ความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน/ลดอุบัติเหตุทาง
บกและทางน้ำ 

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 

-ประชาชนผูใชถนน 
-ผูประสบภัย 

-มีระบบควบคมุ
การจราจร เชน ติดตั้ง
ปาย/สญัญาณไฟ
กระพริบเพ่ือเตือนให
ระมัดระวัง 
-มีการปองกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชนละสวน
ราชการ เชน การ
ติดตั้งกลองวงจรปด  
การใหผูนำ อปพร. 
ควบคุมและระงับเหตุ
ทะเลาะวิวาท 

๒) ปญหาพอ แม ไปทำงาน
ตางประเทศ ทำตามเพ่ือน 
เกิดปญหายาเสพติดและ
อาชญากรรม 

- ดานยาเสพติด - พ้ืนท่ีในเขตองคการ
บริหารสวนตำบล 

- ใหมีการฝกอบรมให
ความรูเก่ียวกับโทษ 
พิษภัยของยาเสพตดิ   
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ดาน สถานการณภาพแวดลอม 

ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
ขอบขายและปริมาณ

ของปญหา/ 
ความตองการ 

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๓) ปญหาเด็กวัยรุนมีการมั่ว
สุมดืม่สรุาและของมึนเมา 
สูบบุหรีเ่พ่ิมมากข้ึน หางเหิน
สังคมประพฤติตัวไม
เหมาะสม ตดิยาเสพตดิ ขาด
ความอบอุนจากครอบครัว 

-การปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิ 

- ประชาชนและสวน
ราชการ 

สงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมอันเปน
ประโยชนสำหรับกลุม
เยาวชน วัยรุน 

๕. ดานการบริหาร
ราชการใหมี
ประสิทธิภาพ 
 

๑) ปญหาการมีสวนรวม
ในทางการเมืองของ
ประชาชน 

- การมีสวนรวม - พ้ืนท่ีในเขตองคการ
บริหารสวนตำบล 

- จัดใหมีการประชุม
ประชาคมหมูบาน –
ตำบล 

-ใหความรูแก
ประชาชนเก่ียวกับการ
ปกครองทองถ่ิน และ
การมีสวนรวมทางการ
เมืองของประชาชน 

๒) การบริหารงานและการ
ใหบริการดานตางๆ 

-การบริหารและการ
บริการ 

-พ้ืนท่ีในเขตองคการ
บริหารสวนตำบล 

-ใหความรูแกบุคลากร
ในองคการบริหารสวน
ตำบล เพ่ือเปนการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการบริหารงาน 
-เพ่ิมการใหบริการแก
ประชาชนอยางท่ัวถึง
และรวดเร็ว 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

๓.๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท. 
(มี ๕ ยทุธ) 

 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวดั 
(มี ๑๐ ยุทธ) 

 

ยุทธศาสตร
จังหวัด 
(มี ๕ ยทุธ) 

 

ยุทธศาสตร
กลุมจังหวัด 
(มี ๔ ยทุธ) 

 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ ๑๒  
(มี ๑๐ ยุทธ) 

 

ยุทธศาสตร
ชาต ิ๒๐ ป 
(มี ๖ ยทุธ) 

 

ยทุธศาสตรช์าติ ท่ี ๑ ยทุธศาสตรช์าติ ท่ี ๖ ยทุธศาสตรช์าติ ท่ี ๕ ยทุธศาสตรช์าติ ท่ี ๔ ยทุธศาสตรช์าติ ท่ี ๓ ยทุธศาสตรช์าติ ท่ี ๒ 

ยุทธศาสตร 
ท่ี ๑ 

ยุทธศาสตร 
ท่ี ๒ 

ยุทธศาสตร 
ท่ี ๓ 

ยุทธศาสตร 
ท่ี ๔ 

ยุทธศาสตร 
ท่ี ๕ 

ยุทธศาสตร 
ท่ี ๖ 

ยุทธศาสตร 
ท่ี ๗ 

ยุทธศาสตร 
ท่ี ๘ 

ยุทธศาสตร 
ท่ี ๙ 

ยุทธศาสตร 
ท่ี ๑๐ 

ยุทธศาสตรท์ี ่๑ ยุทธศาสตรท์ี ่๒ ยุทธศาสตรท์ี ่๓ ยุทธศาสตรท์ี ่๔ 

ยุทธศาสตร 
ท่ี ๑ 

ยุทธศาสตร 
ท่ี ๑๐ 

ยุทธศาสตร 
ท่ี ๙ 

ยุทธศาสตร 
ท่ี ๘ 

ยุทธศาสตร 
ท่ี ๗ 

ยุทธศาสตร 
ท่ี ๖ 

ยุทธศาสตร 
ท่ี ๕ 

ยุทธศาสตร 
ท่ี ๔ 

ยุทธศาสตร 
ท่ี ๓ 

ยุทธศาสตร 
ท่ี ๒ 

ยุทธศาสตรท์ี ่๑ ยุทธศาสตรท์ี ่๒ ยุทธศาสตรท์ี ่๓ ยุทธศาสตรท์ี ่๔ ยุทธศาสตรท์ี ่๕ 

ยุทธศาสตรท์ี ่๑ ยุทธศาสตรท์ี ่๒ ยุทธศาสตรท์ี ่๓ ยุทธศาสตรท์ี ่๔ ยุทธศาสตรท์ี ่๕ 

๓.๓ ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

โครงสรางความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลดานชาง (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

แบบ ยท ๐๑ 



77 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 

(ต่อ) 

ผลผลิต/โครงการ 
(มี 297 โครงการ) 

 

แผนงาน 
(มี 10 แผน) 

 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท. 
(มี ๕ ยทุธ) 

 

ยุทธศาสตรท์ี ่๑ ยุทธศาสตรท์ี ่๔ ยุทธศาสตรท์ี ่๓ ยุทธศาสตรท์ี ่๒ ยุทธศาสตรท์ี ่๕ 

เปาประสงค 
ท่ี ๑ 

เปาประสงค 
ท่ี ๒ 

เปาประสงค 
ท่ี ๓ 

เปาประสงค 
ท่ี ๔ 

เปาประสงค 
ท่ี ๕ 

เปาประสงค 
ท่ี ๖ 

กุลยุทธ 
ท่ี ๒ 

กุลยุทธ 
ท่ี ๑ 

กุลยุทธ 
ท่ี ๓ 

กุลยุทธ 
ท่ี ๔ 

กุลยุทธ 
ท่ี ๕ 

กุลยุทธ 
ท่ี ๖ 

กุลยุทธ 
ท่ี ๗ 

กุลยุทธ 
ท่ี ๘ 

กุลยุทธ 
ท่ี ๙ 

กุลยุทธ 
ท่ี ๑๐ 

กุลยุทธ 
ท่ี ๑๑ 

กุลยุทธ 
ท่ี ๑๒ 

แผนงาน 
ที่ ๑ 

จำนวน 
๑5 

โครงการ 

แผนงาน 
ที่ ๒ 

แผนงาน 
ที่ ๓ 

แผนงาน 
ที่ ๔ 

แผนงาน 
ที่ ๕ 

แผนงาน 
ที่ ๖ 

แผนงาน 
ที่ ๗ 

แผนงาน 
ที่ ๘ 

แผนงาน 
ที่ ๙ 

แผนงาน 
ที่ ๑๐ 

จำนวน 
4 

โครงการ 
 

จำนวน 
๒2 

โครงการ 
 

จำนวน 
10 

โครงการ 
 

จำนวน 
27 

โครงการ 
 

จำนวน 
10 

โครงการ 
 

จำนวน 
๒ 

โครงการ 
 

จำนวน 
๕ 

โครงการ 
 

จำนวน 
๑๘7 

โครงการ 
 

จำนวน 
๑๕ 

โครงการ 
 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท. ๐๒ ๓.๕ แผนผังยุทธศาสตร์ 

    (Strategy Map) 

วิสัยทัศน์ “ประชาชนมีชีวิตที่ดีพร้อม  สภาพแวดล้อมน่าอยู่  มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี” 

๑. ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย 

๒. ด้านงานส่งเสริม

คุณภาพชีวิต 

 

๓.  ด้านการจัดระเบียบ

ชุมชนและการรักษาความ

สงบเรียบร้อย 

 

๔. ด้านการวางแผน  การ

ส่งเสริมการลงทุน  พาณิช

ยกรรมและการท่องเท่ียว 

 

๕. ด้านการบริหารจัดการ

และการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ิ่ ้  

๖. ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม 

จารีตประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

 

๑. การไดรั้บบริการดา้น

โครงสร้างพ้ืนฐานให้มี

ความสะดวกและรวดเร็ว 

 

๒. ประชาชนมีความรู้และ

บาํรุงรักษาศิลปวฒันธรรม

อนัดีงาม 

 

๓. ประชาชนมีศกัยภาพมี

รายไดเ้พียงพอสามารถ

พ่ึงตนเองได ้

 

๔. มลภาวะและ

ส่ิงแวดลอ้มไม่เป็นพิษทาํ

ให้ชุมชนน่าอยูอ่ยา่งสงบ

สุข 

๕. การบริหารจดัการ

ภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วม

จากทุกภาคส่วน 

 

๖. การส่งเสริมความแขม้

แขง็ของชุม  การสังคม

สงเคราะหแ์ก่ประชาชน 

รวมทั้งการสร้างสังคม

 

๑. ดา้นการไดรั้บบริการดา้น

โครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความ

สะดวกและรวดเร็ว 

๒. ประชาชนมีความรู้และ

บํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดี

 

๓.  ประชาชนมีศกัยภาพมีรายได้

เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได ้

 

๔. มลภาวะและส่ิงแวดลอ้มไม่

เป็นพิษทาํให้ชุมชนน่าอยูอ่ยา่ง

สงบสุข 

๕. การบริหารจดัการ

ภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วม

จากทกภาคส่วน 

 

กลยุทธท่ี ๕ 

 

กลยุทธท่ี ๑ 

 

กลยุทธท่ี๑๑ 

 

กลยุทธท่ี ๑๒ 
 

กลยุทธท่ี ๒ 

 

กลยุทธท่ี๑๐ 

 

กลยุทธท่ี ๙ 

 

กลยุทธท่ี ๓ 

 

กลยุทธท่ี ๔ 

 

กลยุทธท่ี ๘ 

 

กลยุทธท่ี ๗ 

 

กลยุทธท่ี ๖ 

 

แผนงานท่ี ๑ 

 

แผนงานท่ี ๒ 

 

แผนงานท่ี ๓ 

 

แผนงานท่ี ๔ 

 

แผนงานท่ี ๕ 

 

แผนงานท่ี ๖ 

 

แผนงานท่ี ๗ 

 

แผนงานท่ี ๘ 

 

แผนงานท่ี ๙ 

 

แผนงานท่ี ๑๐  



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 


