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ส!วนท่ี  1      
 
 

บทนํา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ส�วนท่ี ส�วนท่ี ๑๑  
 
 
 

๑. ด
านกายภาพ 
 ๑.๑  ท่ีตั้งของหมู�บ
านหรือชุมชนหรือตําบล  
                       องค�การบริหารส!วนตําบลเมืองโพธิ์  ตั้งอยู!ในเขตพ้ืนท่ีของตําบลเมืองโพธิ์   อําเภอห
วยราช  
จังหวัดบุรีรัมย�  จุดท่ีตั้งห!างจากท่ีว!าการอําเภอห
วยราช ประมาณ  ๑๔  กิโลเมตร อยู!ห!างจากศาลากลางจังหวัด
บุรีรัมย� ประมาณ  ๒๕  กิโลเมตร  มีพ้ืนท่ีจํานวน ๑๓,๓๐๗ ไร!   หรือประมาณ  ๒๒.๗  ตารางกิโลเมตร  มีอาณา
เขตและพ้ืนท่ีติดต!อดังนี้ 
ตําบลเมืองโพธิ์  อําเภอห
วยราช   จังหวัดบุรีรัมย�   มีเนื้อท่ีประมาณ    13,307   ไร!   แบ!งออกเปDน 

• พ้ืนท่ีเพ่ืออยู!อาศัย       2,034   ไร! 
• พ้ืนท่ีทําการเกษตร  (ทํานา  ทําสวน  ทําไร!)   10,657      ไร! 
• พ้ืนท่ีสาธารณะ      266     ไร! 
• แหล!งน้ําต!างๆ       350     ไร! 

                       ด
านทิศเหนือ    จดเขตพ้ืนท่ีตําบลตาเสา    อําเภอห
วยราช   จังหวัดบุรีรัมย� 
                       ด
านทิศใต
        จดเขตพ้ืนท่ีตําบลโคกเหล็ก   อําเภอห
วยราช   จังหวัดบุรีรัมย� 
                       ด
านทิศตะวันออก   จดเขตพ้ืนท่ีตําบลห
วยสําราญ   อําเภอกระสัง   จังหวัดบุรีรัมย� 
                       ด
านทิศตะวันตก   จดเขตพ้ืนท่ีตําบลปราสาท   อําเภอบ
านด!าน  จังหวัดบุรีรัมย� 

 แบ�งเขตปกครองออกเป<น  ๙   หมู�บ
าน  ประกอบด
วย    
                        หมู!ท่ี   ๑   บ
านเมืองโพธิ์                                 หมู!ท่ี   ๖   บ
านเมืองโพธิ์ 
                        หมู!ท่ี   ๒   บ
านปะคํา                                     หมู!ท่ี   ๗   บ
านศรีเจริญ 
                        หมู!ท่ี   ๓   บ
านพูนสุข                                    หมู!ท่ี   ๘   บ
านไผ!น
อย 
                        หมู!ท่ี   ๔   บ
านประดู!                                     หมู!ท่ี   ๙    บ
านจาน 
                        หมู!ท่ี   ๕   บ
านเมืองเหนือ 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ภูมิประเภทขององค�การบริหารส!วนตําบลเมืองโพธิ์ มีลักษณะเปDนท่ีราบสูงแห
งแล
ง และเปDนท่ี
ราบบางส!วน ตั้งอยู!ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล!าง เปDนพ้ืนท่ีสําหรับท่ีอยู!อาศัยประมาณ 30%  เปDนพ้ืนท่ี
สําหรับการเกษตร 65 %  และมีพ้ืนท่ีส!วนอ่ืน ๕%  มี ๓ ดูกาล  (ฤดูร
อน  ฤดูฝน ฤดูหนาว) 

 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร
อนช่ืน อากาศเปล่ียนแปลงไปตามฤดู  ซ่ึงมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูร
อน เริ่มตั้งแต!กลางเดือนกุมภาพันธ�ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร
อนและแห
งแล
ง   

จะมีอุณหภูมิระหว!าง ๓๕ – 40 องศาเซลเซียส   
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต!กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช!วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต!อาจเกิด

“ช!วงฝนท้ิงช!วง” ซ่ึงอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห�หรือบางปWอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนน
อยนานนับเดือน  

สภาพทั่วไปและข�อมูลพ้ืนฐาน 



ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต!กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ� ในช!วงกลางเดือนตุลาคมนานราว 
๑-๒ สัปดาห� เปDนช!วงเปล่ียนฤดูจากฤดูฝนเปDนฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม!แน!นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจ
ยังมีฝนฟYาคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ําสุด  ประมาณ  ๑๔ องศา   

๑.๔ ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินโดยท่ัวไปเปDนดินร!วนปนทราย  ประมาณ  ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะ
ดินในพ้ืนท่ีเปDนดินเหนียวประมาณ ๑๐ %   

๑.๕  ลักษณะของแหล�งน้ํา 
  มีแหล!งน้ําท่ีใช
สําหรับ  อุปโภค-บริโภค  มีท้ังแหล!งน้ําท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และในส!วนท่ี
องค�การบริหารส!วนตําบลเมืองโพธิ์  ได
ดําเนินการปรับปรุงก!อสร
างข้ึนใหม!เพ่ือให
เพียงพอกับการอุปโภคและ
บริโภคของประชาชน  ดังนี้ 

  ตาราง ข
อมูลแหล�งน้ําสาธารณะ 

ท่ี หมู�บ
าน 
ประเภท  แหล�งน้ําสาธารณะ 

รวม 
ลําห
วย สระน้ํา การใช
ประโยชน0 

๑ หมู!ท่ี  ๑  บ
านเมืองโพธิ์ - ๒ หมู!ท่ี  
๑,๒,๓,๖,๗ 

สาธารณูปโภค 

๒ หมู!ท่ี  ๒  บ
านปะคํา ๑ - หมู!  ๒,๙ เกษตรกรรม 
๓ หมู!ท่ี  ๓  บ
านพูนสุข - - - - 
๔ หมู!ท่ี  ๔  บ
านปะคํา - ๑ หมู!ท่ี  ๔ สาธารณูปโภค 
๕ หมู!ท่ี  ๕  บ
านเมืองเหนือ - ๑ หมู!ท่ี   ๕ เกษตรกรรม 
๖ หมู!ท่ี  ๖  บ
านเมืองโพธิ์ - - - - 
๗ หมู!ท่ี  ๗  บ
านศรีเจริญ - ๑ หมู!ท่ี  ๗ เกษตรกรรม 
๘ หมู!ท่ี  ๘  บ
านไผ!น
อย ๑ ๒ หมู!ท่ี  ๘ สาธารณูปโภค 
๙ หมู!ท่ี  ๙  บ
านจาน - ๑ หมู!ท่ี  ๙ สาธารณูปโภค 
 รวม ๒ ๘ - - 

 
๑.๖ ลักษณะของไม
และปGาไม
 

  ในเขตองค�การบริหารส!วนตําบลเมืองโพธิ์ ไม!มีปZาไม
  แต!มีต
นไม
ท่ีชาวบ
านปลูกลักษณะของไม
  
เปDนไม
ยืนต
น  ผลัดใบ   

๒. ด
านการเมือง/การปกครอง  
องค�การบริหารส!วนตําบลเมืองโพธิ์  อําเภอห
วยราช  จังหวัดบุรีรัมย� ได
รับยกฐานะจากสภา

ตําบล  โดยอาศัยอํานาจตามความมาตรา ๔๐ แห!งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส!วนตําบล  พ.ศ. 
๒๕๓๗ และประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง จัดตั้งองค�การบริหารส!วนตําบล ลงวันท่ี  ๑๔  มกราคม  ๒๕๔๒  
ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศท่ัวไป  เล!มท่ี  ๑๑๖  ตอนพิเศษ  ๘๒ง   วันท่ี  ๑๕  ตุลาคม  พ.ศ. 
๒๕๔๒ 

                     องค�การบริหารส!วนตําบลเมืองโพธิ์  มีการแข!งขันทางการเมืองค!อนข
างสูง ไม!ว!าจะเปDนการเลือก
ผู
ใหญ!บ
าน  สมาชิกสภา  นายกองค�การบริหารส!วนตําบล  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู
ใหญ!บ
าน  การแก
ไขป\ญหา



ขององค�การบริหารส!วนตําบล คือ  ขอความร!วมมือ  ผู
นํา  เจ
าหน
าท่ีท่ีมีหน
าท่ีรับผิดชอบให
ระมัดระวัง สอดส!อง
พฤติกรรมและให
รายงานอําเภอทราบ  การรณรงค�  ประชาสัมพันธ�  ให
ข
อมูลท่ีถูกต
อง  เก่ียวกับข
อกฎหมายของ
พยายามแก
ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท
องถ่ินทุกชุมชนในเขตตําบลเมืองโพธิ์  ในการจัดทํา
แผนพัฒนาองค�การบริหารส!วนตําบลเมืองโพธิ์  

จากผลการประชุมทุกครั้งท่ีองค�การบริหารส!วนตําบลเมืองโพธิ์จัดข้ึน มีประชาชนสนใจเข
าร!วม
ประชุมรวมท้ังแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย  ส!งผลให
องค�การบริหารส!วนตําบลเมืองโพธิ์ ดําเนินงานตามความ
ต
องการของประชาชน และประชาชนได
รับและมีส!วนร!วมในการพัฒนาตําบลเมืองโพธิ์ นอกจากนี้  องค�การ
บริหารส!วนตําบลเมืองโพธิ์  ได
จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู
บริหาร  สมาชิกสภาองค�การบริหาร
ส!วนตําบล  พนักงานส!วนตําบล  อสม. และกรรมการชุมชน  โครงการอ่ืนๆ สําหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  
เพ่ือนําความรู
และประสบการณ�ท่ีได
รับมาพัฒนาตําบลเมืองโพธิ์  ให
เจริญเท!าเทียมกับตําบลอ่ืนๆ และองค�การ
บริหารส!วนตําบลเมืองโพธิ์  มีโครงการจัดซ้ือเครื่องมือเครื่องใช
ในการปฏิบัติงานให
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  
โครงการบางโครงการต
องระงับไว
เนื่องจากข
อจํากัดด
านงบประมาณ  โดยองค�การบริหารส!วนตําบลเมืองโพธิ์  
แบ!งเขตการปกครอง  ดังนี้ 

๒.๑ เขตการปกครอง 

                        แบ!งเขตปกครองออกเปDน  ๙   หมู!บ
าน  ประกอบด
วย    
                        หมู!ท่ี   ๑   บ
านเมืองโพธิ์                                 หมู!ท่ี   ๖   บ
านเมืองโพธิ์ 
                        หมู!ท่ี   ๒   บ
านปะคํา                                     หมู!ท่ี   ๗   บ
านศรีเจริญ 
                        หมู!ท่ี   ๓   บ
านพูนสุข                                    หมู!ท่ี   ๘   บ
านไผ!น
อย 
                        หมู!ท่ี   ๔   บ
านประดู!                                     หมู!ท่ี   ๙    บ
านจาน 
                        หมู!ท่ี   ๕   บ
านเมืองเหนือ 

 
๒.๒ การเลือกต้ัง 

  องค�การบริหารส!วนตําบลเมืองโพธิ์ มีการเลือกตั้งแบ!งออกเปDน 2 ฝZาย ได
แก!  
1. สมาชิกสภาองค�การบริหารส!วนตําบล(ส.อบต.)  มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีวาระการ

ทํางาน 4 ปW จํานวน ส.อบต. มีท้ังหมด 18 คน  จาก 9 หมู!บ
าน  
         2.  นายกองค�การบริหารส!วนตําบล(นายก อบต.)      มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน   มี 1 
คน มีวาระการทํางาน 4 ปW นายก อบต. สามารถแต!งตั้งรองนายก อบต.    ท่ีมิใช! ส.อบต. ได
 2 คน เพ่ือช!วย
บริหารงานขององค�การบริหารส!วนตําบล 
 

ปIจจุบันนายกองค0การบริหารส�วนตําบลและสมาชิกมาจากคําสั่ง คสช.  และปIจจุยังไม�มีการเลือกต้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓. ประชากร 
 ๓.๑ ข
อมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร(ตามทะเบียนราษฎร) 

   ตารางข
อมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร 

           

หมูท่ี   บ
าน จํานวน(คน) 
จํานวนประชากร 

 
    ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
๑ หมู!ท่ี ๑ บ
านเมืองโพธิ์ ๑39 353 346 699 
๒ หมู!ท่ี ๒ บ
านปะคํา 110 266 229 495 
๓ หมู!ท่ี ๓ บ
านพูนสุข ๑70 347 340 687 
๔ หมู!ท่ี ๔ บ
านประดู! 39 80 ๖3 143 
๕ หมู!ท่ี ๕ บ
านเมืองเหนือ 89 213 ๒๐3 416 
๖ หมู!ท่ี ๖ บ
านเมืองโพธิ์ 62 131 169 300 
๗ หมู!ท่ี ๗ บ
านศรีเจริญ 102 260 212 ๔72 
๘ หมู!ท่ี ๘ บ
านไผ!น
อย 58 151 ๑52 303 
๙ หมู!ท่ี ๙ บ
านจาน 79 188 176 364 

รวม 848 ๑,๙89   ๑,890    ๓,879       
 
 

๓.๒ การเพ่ิม/ลด ของจํานวนประชากร 
 

ท่ี ช่ือหน�วยงาน 
จํานวนประชากร 

ป( 2558 
จํานวนประชากร 

ป( 2559 
เพ่ิม/ลด 

ป(2559-2558 
เพ่ิม/ลด 
ร
อยละ 

1. องค�การบริหารส!วนตําบลเมืองโพธิ์ 3,845 3,879 34 0.88 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              จํานวนประชากร จําแนกตามช�วงอายุ ป( 2559  ท่ีอาศัยอยู�ในครัวเรือนในวันสํารวจ 
                                          ข
อมูลภาพรวม ระดับตําบลป( 2559 
                               มีครัวเรือนท้ังหมด 797 ครัวเรือน (ข
อมูล จปฐ.ป( 59) 
                                จํานวนประชากรท่ีอาศัยอยู�จริง  ท้ังหมด  2,473  คน 

                             แยกเป<น  ชาย   1,227   คน 
                             หญิง   1,246  คน 

       จํานวนประชากรจําแนกตามเพศและกลุ�มอายุ 

กลุ!มอายุ (ปW)             ชาย          หญิง            รวม 
 จํานวน ร
อยละ จํานวน ร
อยละ จํานวน ร
อยละ 
น
อยกว!า 1 ปWเต็ม 4 0.33 2 0.16 6 0.24 
1 ปWเต็ม – 2 ปW 15 1.22 16 1.28 31 1.25 
3 ปWเต็ม- 5 ปW 28 2.28 52 4.17 80 3.23 
6 ปWเต็ม – 11 ปW 77 6.28 90 7.22 167 6.75 
12 ปWเต็ม- 14 ปW 57 4.65 56 4.49 113 4.57 
15 ปWเต็ม  - 17 ปW 40 3.26 52 4.17 92 3.72 
18 ปWเต็ม – 25 ปW 129 10.51 125 10.03 254 10.27 
26 ปWเต็ม – 49 ปW 454 37.00 418 33.55 872 35.26 
50 ปWเต็ม – 60 ปWเต็ม 209 17.03 195 15.65 404 16.34 
มากกว!า 60 ปWเต็มข้ึนไป 214 17.44 240 19.26 454 18.36 

รวม 1,227 100 1,246 100 2,473 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๔. สภาพทางสังคม 
๔.๑ การศึกษา 

  ตารางข
อมูลเก่ียวกับการศึกษาของโรงเรียนวัดบ
านเมืองโพธิ์ 

 
๔.๒ สาธารณสุข 

จากการสํารวจข
อมูลพ้ืนฐานพบว!า  ประชาชนกรส!วนมากมีสุขภาพท่ีดี  มีการคัดกรองสุขภาพ
ให
กับประชาชนกลุ!มเส่ียง  โรคท่ีมักเกิดแก!ประชากรในชุมชน เช!นกัน  ได
แก! โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส�  
โรคไข
เลือดออก  มือ-ปาก-เท
าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข
ารับการรักษาพยาบาล  ป\ญหาคือประชาชน
บางรายไม!ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําปW  การแก
ไขป\ญหา คือ องค�การบริหารส!วนตําบลเมืองโพธิ์  
ได
มีการให
เงินอุดหนุนและสนับสนุนกับ อสม.ประจําหมู!บ
าน ผ!านกองทุนหลักประกันสุขภาพองค�การบริหารส!วน
ตําบลเมืองโพธิ์ เพ่ือดําเนินโครงการต!างๆ โดยได
จัดกิจกรรมร!วมมือกันรณรงค�ให
ชุมชนเห็นความสําคัญในเรื่อง
ของสุขภาพ  
  (๑)  หน!วยงานด
านสาธารณสุข 
      -  โรงพยาบาลในเขตพ้ืนท่ี  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จํานวน  ๑   แห!ง      
      -  คลินิกเอกชน  จํานวน  1  แห!ง    

 
 

 
 
 
 

รายการ จํานวน รวม 

  เพศชาย เพศหญิง   
บุคลาการทางการศึกษา     
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 9 23 32 
นักเรียน (ระดับช้ัน)       
อนุบาลปWท่ี ๑ 26 38 64 

อนุบาลปWท่ี ๒ 26 27 53 

ประถมศึกษา ปWท่ี ๑ 25 29 54 

ประถมศึกษา ปWท่ี ๒ 27 34 61 

ประถมศึกษา ปWท่ี ๓ 22 31 53 

ประถมศึกษา ปWท่ี ๔ 26 23 49 

ประถมศึกษา ปWท่ี ๕ 18 17 35 

ประถมศึกษา ปWท่ี ๖ 28 ๒7 55 

มัธยมศึกษา ปWท่ี ๑ 38 22 60 

มัธยมศึกษา ปWท่ี ๒ 29 43 72 

มัธยมศึกษา ปWท่ี ๓ 22 30 ๕2 

รวมท้ังสิ้น 296 344 640 



 
๔.๓ อาชญากรรม 

  องค�การบริหารส!วนตําบลเมืองโพธิ์ ไม!มีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน  แต!มีเหตุการณ�ลักขโมย
ทรัพย�สินประชาชน  และทําลายมทรัพย�สินของราชการ  ซ่ึงองค�การบริหารส!วนตําบลก็ได
ดําเนินการปYองกันการ
เกิดเหตุดังกล!าว จากการสํารวจข
อมูลพ้ืนฐานพบว!า  ในแต!ละครัวเรือนก็มีการปYองกันเหตุร
ายท่ีอาจเกิดข้ึนได
ไม!
ว!าจะด
านชีวิตและทรัพย�สิน และการปYองกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก
ป\ญหาขององค�การบริหารส!วน
ตําบลเมืองโพธิ์ ท่ีสามารถดําเนินการได
ตามอํานาจหน
าท่ีและงบประมาณท่ีมีอยู!อย!างจํากัด  คือการติดตั้งกล
อง
วงจรปaดในจุดท่ีเปDนท่ีสาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร!วมทางแยก รวมท้ังได
ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุด
บริการ  ในช!วงเทศกาลท่ีมีวันหยุดหลายวันเพ่ืออํานวยความสะดวกให
กับประชาชน  แต!ป\ญหาท่ีพบเปDนประจํา
คือการทะเลาะวิวาทของกลุ!มวัยรุ!น  โดยเฉพาะในสถานท่ีจัดงานมหรสพ เปDนป\ญหาท่ีชุมชนได
รับผลกระทบเปDน
อย!างมาก  การแก
ไขป\ญหา คือการแจ
งเตือนให
ผู
ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ�ให
ทราบถึง
ผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษท่ีได
รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร!วมมือไปยังผู
นํา การขอ
กําลังจาก ตํารวจ  ผู
นํา  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม!ให
เกิดความรุ!นแรง  แต!จะไม!ให
เกิดข้ึนเลยยังเปDนป\ญหาท่ี
ป\จจุบันไม!สามารถท่ีจะแก
ไขได
  ท้ังท่ีมีการร!วมมือกันหลายฝZาย เปDนเรื่องท่ีทางองค�การบริหารส!วนตําบลเมืองโพธิ์
จะต
องหาวิธีท่ีจะแก
ไขป\ญหาให
กับประชาชนต!อไปตามอํานาจหน
าท่ีท่ีสามารถดําเนินการได
              

๔.๔ ยาเสพติด 
ป\ญหายาเสพติดในชุมชนขององค�การบริหารส!วนตําบลเมืองโพธิ์  ยังคงมีพบอยู!บ
างแต!มีในอัตรา

ท่ีน
อย  เม่ือเทียบกับจํานวนประชาชน  การแก
ไขป\ญหาขององค�การบริหารส!วนตําบลสามารถทําได
เฉพาะตาม
อํานาจหน
าท่ีเท!านั้น  เช!น  การณรงค�  การประชาสัมพันธ�  การแจ
งเบาะแส  การฝbกอบรมให
ความรู
  ถ
า
นอกเหนือจากอํานาจหน
าท่ี  ก็เปDนเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแล
วแต!กรณี ท้ังนี้ องค�การบริหารส!วนตําบลเมือง
โพธิ์ ก็ได
ให
ความร!วมมือมาโดยตลอด   

 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห0  

ตารางด
านส�งเสริมสวัสดิการสังคม 

  ข
อมูลด
านสวัสดิการสังคม 
รายการ จํานวนท้ังหมด 

  ผู
สูงอายุ คนพิการ ผู
ปGวยเอดส0 
หมู!ท่ี ๑  บ
านเมืองโพธิ์ 93 30 4 
หมู!ท่ี ๒  บ
านปะคํา 54 19 - 
หมู!ท่ี ๓  บ
านพูนสุข 79 26 2 
หมู!ท่ี ๔  บ
านประดู! 18 1 - 
หมู!ท่ี ๕  บ
านเมืองเหนือ 58 14 - 
หมู!ท่ี ๖  บ
านเมืองโพธิ์ 50 17 - 
หมู!ท่ี ๗  บ
านศรีเจริญ 73 24 3 
หมู!ท่ี ๘  บ
านไผ!น
อย 28 16 - 
หมู!ท่ี ๙ บ
านจาน 37 18 ๑ 

รวม ๔90 ๑65 10 
 



 
 
 
 

องค0การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ ได
ดําเนินการด
านสงคมสังเคราะห0 ดังนี้ 
1. ดําเนินการจ!ายเบ้ียยังชีพให
กับผู
สูงอายุ  ผู
พิการ  และผู
ปZวยเอดส�   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการทําบัตรผู
พิการ 
๔. ตั้งโครงการช!วยเหลือผู
ยากจน  ยากไร
  รายได
น
อย และผู
ด
อยโอกาสไร
ท่ีพ่ึง 
๕. ตั้งโครงการปรับปรุงซ!อมแซมบ
านผู
ยากไร
      

๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 องค0การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ มีระบบบริการพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

๕.1 การคมนาคมขนส�ง 
      ชุมชนตําบลเมืองโพธิ์เปDนพ้ืนท่ี ท่ีอยู!ห!างจากท่ีว!าการอําเภอห
วยราช ประมาณ 14 กิโลเมตร  และ

อยู!ห!างจังหวัดบุรีรัมย�  ประมาณ 25  กิโลเมตร การคมนาคมขนส!งในชุมชนตําบลเมืองโพธิ์  มีรถโดยสารประจํา
ทาง 3 คัน ท่ีใช
ในการคมนาคม  บางส!วนก็ใช
รถยนต�ส!วนตัวในการเดินทาง 

 5.2 การไฟฟWา 
การขยายเขตไฟฟYา ป\จจุบันมีไฟฟYาใช
ทุกครัวเรือน คิดเปDน ๑๐๐ เปอร�เซ็นต�  ป\ญหาคือไฟฟYา

ส!องสว!างทางหรือท่ีสาธารณะยังไม!สามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีได
ท้ังหมด  เนื่องจากพ้ืนท่ีท่ีมีความต
องการ
ให
ติดตั้งไฟฟYาส!องสว!างนั้นมีอาณาเขตท่ีกว
าง  แต!องค�การบริหารส!วนตําบลเมืองโพธิ์ไม!สามารถดําเนินการได

เนื่องจากมีงบประมาณค!อนข
างจํากัด 
               ตารางไฟฟWาสาธารณะ 

                      
ท่ี 

หมู�บ
าน 
ไฟฟWาสาธารณะ 

จํานวน 
(จุด) 

หมายเหต ุ

๑ หมู!ท่ี   ๑  บ
านเมืองโพธิ์ ๕  
๒ หมู!ท่ี   ๒  บ
านปะคํา ๔  
๓ หมู!ท่ี   ๓  บ
านพูนสุข ๖  
๔ หมู!ท่ี   ๔  บ
านปะคํา ๓  
๕ หมู!ท่ี   ๕  บ
านเมืองเหนือ ๔  
๖ หมู!ท่ี   ๖  บ
านเมืองโพธิ์ ๖  
๗ หมู!ท่ี   ๗  บ
านศรีเจริญ ๔  
๘ หมู!ท่ี   ๘  บ
านไผ!น
อย ๔  
๙ หมู!ท่ี   ๙  บ
านจาน ๔  
 รวม ๔๐  
 

๕.๓ การประปา 
การประปา  องค�การบริหารส!วนตําบลเมืองโพธิ์  มีกิจการประปาเปDนขององค�การบริหารส!วน

ตําบลตัวเอง สามารถให
บริการได
ประมาณ 60 เปอร�เซ็นต� เพราะจํากัดด
วยงบประมาณ  แต!งในงบประมาณ ปW 



2559-2560  องค�การบริหารส!วนตําบลได
รับงบประมาณอุดหนุนจากกรมส!งเสริมการปกครองท
องถ่ิน  เปDน
ประปาขนาดกลาง  
จํานวน 5  ลูก และคาดว!าจะมีระบบประปาให
บริการประชากรได
ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน แต!ป\ญหาท่ีองค�การ
บริหารส!วนตําบลพบบ!อยครั้งก็  ป\ญหาคือ  มีข
อร
องเรียนเรื่องน้ําประปาขุ!นบ!อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเปDนท!อ
ประปาเก!าเกิดการตกตะกอนของน้ํา และแหล!งน้ําดิบท่ีใช
ในการผลิตประปามีปริมาณไม!มาก ป\จจุบันองค�การ
บริหารส!วนตําบลยังประสบป\ญหาการขาดแคลนน้ําท่ีดิบสําหรับผลิตประปาให
ชุมชน การแก
ป\ญหาคือ ขอความ
ร!วมมือในการใช
น้ําให
คุ
มค!า และประหยัด  รวมถึงมีการตั้งโครงการขุดเจาะน้ําบาดาลไว
ในแผนพัฒนาเพ่ือเปDน
แผนรองรับเม่ือเกิดป\ญหาขาดแคลนน้ํา  และมีรถน้ําเพ่ือให
บริการประชาชนท่ีได
รับผลกระทบ  เม่ือมีการร
องทุกข�
เข
ามาพร
อมแก
ป\ญหาให
ทันท!วงที   

            ตาราง ประปาหมู�บ
าน ถังเก็บน้ําและไฟฟWาสาธารณะ 

                       
ท่ี 

หมู�บ
าน 

ระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน 

ประปาหมู�บ
าน 
ถังเก็บนํ้า 

ฝ.99 
หมายเหต ุ

มีนํ้าประปาใช
 
(ครัวเรือน) 

ไม�มีนํ้าประปา 
(ครัวเรือน) 

รวมท้ังหมด 
(ครัวเรือน)  

๑ หมู!ท่ี   ๑  บ
านเมืองโพธิ์ ๑๓๒ ๑๐ -  

๒ หมู!ท่ี   ๒  บ
านปะคํา - ๙๓ ๑  

๓ หมู!ท่ี   ๓  บ
านพูนสุข ๑๑๗ ๒๖ -  

๔ หมู!ท่ี   ๔  บ
านปะคํา - ๓๒ -  

๕ หมู!ท่ี   ๕  บ
านเมือง
เหนือ 

๘๒ 
๑๖ 

-  

๖ หมู!ท่ี   ๖  บ
านเมืองโพธิ์ ๕๒ - -  

๗ หมู!ท่ี   ๗  บ
านศรีเจริญ ๘๑ ๑๔ -  

๘ หมู!ท่ี   ๘  บ
านไผ!น
อย ๕๒ ๙ -  

๙ หมู!ท่ี   ๙  บ
านจาน - ๖๕ -  

 รวม ๕๑๖ ๒๖๕ -  

๕.๔ โทรศัพท0 
(๑)  จํานวนโทรศัพท�สาธารณะในเขตพ้ืนท่ี    จํานวน    9    ตู
 
(2)  หอกระจายข!าวในพ้ืนท่ีให
บริการได
               จํานวน    9    หมู!บ
าน 

๕.๕ ไปรณีย0หรือการสื่อสารหรือการขนส�ง และวัสดุ ครุภัณฑ0 
  (๑)  มีไปรษณีย�  จํานวน  ๑  แห!ง  ให
บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร� – เสาร� 
(วันเสาร�ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย�    
   
 
๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑ การเกษตร  
ประชากรในเขตองค�การบริหารส!วนตําบลเมืองโพธิ์ ร
อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ  ได
แก!  ดังนี้ 
-  อาชีพเกษตรกรรม ร
อยละ      ๗5 ของจํานวนประชากรท้ังหมด         



-  อาชีพเล้ียงสัตว� ร
อยละ      ๑0 ของจํานวนประชากรท้ังหมด       
-  อาชีพรับจ
าง  ร
อยละ       10 ของจํานวนประชากรท้ังหมด       
-  อาชีพค
าขาย  ร
อยละ       5 ของจํานวนประชากรท้ังหมด       

๖.๒ การประมง 
  (ในเขตองค�การบริหารส!วนตําบลเมืองโพธิ์ไม!มีการประมง)  

๖.๓ การปศุศัตว0 
-  เปDนการประกอบการในลักษณะเล้ียงในครัวเรือนเปDนอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช!น  การเล้ียง

ไก!  เปDด  โค  สุกร  กระบือ  เปDนต
น 

๖.๔ การบริการ 
โรงแรม   - แห!ง 
ร
านอาหาร  11 แห!ง 
โรงภาพยนตร�  - แห!ง 
สถานีขนส!ง  - แห!ง  
ร
านเกมส�     2     แห!ง 

๖.๕ การท�องเท่ียว 
  ในเของค�การบริหารส!วนตําบลเมืองโพธิ์ไม!มีแหล!งท!องเท่ียว  แต!ได
ส!งเสริมการท!องเท่ียวให

เกิดข้ึนในชุมชน  เช!น  การจัดงานประเพณีต!างๆ  เปDนต
น   

๖.๖ อุตสาหกรรม 
-  ในเของค�การบริหารส!วนตําบลเมืองโพธิ์ไม!มีโรงงานอุตสาหกรรม 

 

๖.๗ การพาณิชย0และกลุ�มอาชีพ 
การพาณิชย0 
ธนาคาร   - แห!ง สถานีบริการน้ํามัน 3     แห!ง 
บริษัท   - แห!ง ศูนย�การค
า/ห
างสรรพสินค
า  - แห!ง 
ห
างหุ
นส!วนจํากัด  - แห!ง ตลาดสด  - แห!ง 
ร
านค
าต!างๆ  51 แห!ง โรงฆ!าสัตว�  - แห!ง 
ซุปเปอร�มาเก็ต  -      แห!ง 

 
กลุ�มอาชีพ 

ข
อมูลกลุ�มเศรษฐกิจชุมชน เช�น กลุ�มอาชีพ  กลุ�มออมทรัพย0  หมู�ท่ี 1 

   ท่ี      กลุ�ม/องค0กร       จัดตั้งเมื่อ จํานวนสมาชิก จํานวนเงินทุน   ช่ือประธาน 

1 กลุ!มออมทรัพย� 2 กรกฎาคม 2544 50 280,000 นายสํารวย ชิวรัมย� 
2 กลุ!มเลี้ยงโคพันธ�เน้ือ 1 พฤษภาคม 2544 10 100,000 นายวีระ ภูลสวัสด์ิ 
3 กลุ!มจักสานตะกร
าหวาย  25 100,000 นางนงนุช ทะเลิงรัมย� 
4 กลุ!มเงินกองทุน 1ล
าน 15 สิงหาคม 2544 80 100,000 นายสํารวย ชิวรัมย� 
5 กลุ!มเลี้ยงกบ 18 มิถุนายน 2548 10 100,000 นางนงนุช ทะเลิงรัมย� 
6 กลุ!มประกอบอาชีพทํานา-ทําไร! 6 สิงหาคม 2550 270 245,000 นายสํารวย ชิวรัมย� 

 



ข
อมูลกลุ�มเศรษฐกิจชุมชน เช�น กลุ�มอาชีพ  กลุ�มออมทรัพย0  หมู�ท่ี 2 

   ท่ี      กลุ�ม/องค0กร       จัดตั้งเมื่อ จํานวนสมาชิก จํานวนเงินทุน   ช่ือประธาน 

1 กลุ!มออมทรัพย� 2 กรกฎาคม 2544 50 80,000 นายเอียน  เจริญรมัย� 
2 กลุ!มเลี้ยงโคพันธ�เน้ือ 1 พฤษภาคม 2544 20 200,000 นายสุทัศน�  ดีย่ิง 
3 กลุ!มเงินกองทุน 1ล
าน 15 สิงหาคม 2544 63       1,000,000 นายเอียน  เจริญรมัย� 
4 กลุ!มประกอบอาชีพทํานา-ทําไร! 6 สิงหาคม 2550 270 245,000 นายน
อย  ชุมพลวงศ� 
ข
อมูลกลุ�มเศรษฐกิจชุมชน เช�น กลุ�มอาชีพ  กลุ�มออมทรัพย0  หมู�ท่ี 3 
   ท่ี      กลุ�ม/องค0กร       จัดตั้งเมื่อ จํานวนสมาชิก จํานวนเงินทุน   ช่ือประธาน 

1 กลุ!มออมทรัพย� 1 ส.ค. 2544 126 80,000 นายเจษฎา  พนุมรัมย� 
2 ร
านค
าชุมชน 1 ก.พ. 2547 500 130,000 นายเจษฎา  พนุมรัมย� 
3 ธนาคารข
าว 1 ก.พ. 2545 126 200,000 นายเจษฎา  พนุมรัมย� 

ข
อมูลกลุ�มเศรษฐกิจชุมชน เช�น กลุ�มอาชีพ  กลุ�มออมทรัพย0  หมู�ท่ี 4 
   ท่ี      กลุ�ม/องค0กร       จัดตั้งเมื่อ จํานวนสมาชิก        จํานวนเงินทุน   ช่ือประธาน 

1 กลุ!มเลี้ยงโคพันธ�เน้ือ 2550 20 100,000 นายนสุวรรณ� กาสดา 
2 กลุ!มปลูกผัก  10 45,000 นางเอมจิตร บุญต!อ 

ข
อมูลกลุ�มเศรษฐกิจชุมชน เช�น กลุ�มอาชีพ  กลุ�มออมทรัพย0  หมู�ท่ี 5 

   ท่ี      กลุ�ม/องค0กร       จัดตั้งเมื่อ จํานวนสมาชิก        จํานวนเงินทุน   ช่ือประธาน 

1 กลุ!มออมทรัพย�  93  นายกมล พารื่นรัมย� 
2 ตีทอง  20 50,000 นางนงค�รักษ� พารื่นรัมย�
3 กลุ!มเลี้ยงไหม  15  นางเสง่ียม จุมรัมย� 

ข
อมูลกลุ�มเศรษฐกิจชุมชน เช�น กลุ�มอาชีพ  กลุ�มออมทรัพย0  หมู�ท่ี 6 

   ท่ี      กลุ!ม/องค�กร       จัดต้ังเมื่อ จํานวนสมาชิก         จํานวนเงินทุน   ชื่อประธาน 
1 กลุ!มออมทรัพย� 2544 62   20,000 นายสุนทร กาญจนพงศกิจ 
2 ธนาคารข
าว 2550 53 200,000 นายสุนทร กาญจนพงศกิจ 

 
ข
อมูลกลุ�มเศรษฐกิจชุมชน เช�น กลุ�มอาชีพ  กลุ�มออมทรัพย0  หมู�ท่ี 7 

   ท่ี      กลุ�ม/องค0กร       จัดตั้งเมื่อ จํานวนสมาชิก       จํานวนเงินทุน   ช่ือประธาน 

1 กลุ!มออมทรัพย� 2544 72 30,000 นายจํานง ทะเลิงรัมย� 
2 กลุ!มธนาคารข
าว 2544 94 100,000 นายทองสุข  นะพรรัมย�
3 กลุ!มเพาะเห็ดฟาง     

4 กลุ!มปลูกผัก     

5 ศูนย�ข
าวชุมชน 2544 10,500 100,000 นายพงษ� เจียมรัมย� 
1 กลุ!มออมทรัพย� 2544 72 30,000 นายจํานง ทะเลิงรัมย� 
 
ข
อมูลกลุ�มเศรษฐกิจชุมชน เช�น กลุ�มอาชีพ  กลุ�มออมทรัพย0  หมู�ท่ี 8 

   ท่ี      กลุ�ม/องค0กร       จัดตั้งเมื่อ จํานวนสมาชิก       จํานวนเงินทุน   ช่ือประธาน 

1 กลุ!มออมทรัพย� 2544 108 100,000 นายเฉลิม  ศรีประโคนย�
2 กลุ!มธนาคารข
าว 2536 49 200,000 นายเฉลิม  ศรีประโคน 



3 กลุ!มปุeยชีวภาพอัดเม็ด 2550 49 200,000 นายเฉลิม  ศรีประโคน 
4 กองทุนหมู!บ
านธนาคารข
าว 2536 49 100,000 นายเฉลิม  ศรีประโคน 

ข
อมูลกลุ�มเศรษฐกิจชุมชน เช�น กลุ�มอาชีพ  กลุ�มออมทรัพย0  หมู�ท่ี 9 

   ท่ี      กลุ�ม/องค0กร       จัดตั้งเมื่อ จํานวนสมาชิก       จํานวนเงินทุน   ช่ือประธาน 

1 กลุ!มออมทรัพย�  23 ก.ย. 2544 103  70,000 นายเสมือน พารื่นรัมย� 
2 กลุ!มธนาคารข
าว 2533 56 120,000 นายเสมือน พารื่นรัมย� 

๖.๘ แรงงาน 
  จากการสํารวจข
อมูลพ้ืนฐานพบว!า  ประชากรท่ีมีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปW อยู!ในกําลังแรงงาน ร
อยละ  
65.59  เม่ือเทียบกับจํานวนประชากรท่ีอาศัยอยู!จริงในตําบลเมืองโพธิ์ ซ่ึงสูงกว!าวัยอ่ืนๆ  แต!ค!าแรงในพ้ืนท่ีต่ํา
กว!าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด
านการเกษตร  ประชากรอายุระหว!าง  ๒๕ – ๕๐ ปW บางส!วน ไปรับจ
าง
ทํางานนอกพ้ืนท่ี  ป\ญหาท่ีพบคือ ประชากรต
องไปทํางานนอกพ้ืนท่ีในเมืองท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห
าง
ร
านใหญ!ๆ  เพราะในพ้ืนท่ีไม!มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจ
างแรงงานเยอะ ป\ญหานี้ยังไม!สามารถแก
ไขได
 
๗. เศรษฐกิจพอเพียงท
องถ่ิน (ด
านการเกษตรและแหล�งน้ํา) 

๗.1 ข
อมูลพ้ืนฐานของหมู�บ
านหรือชุมชน 

องค0การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์  มีหมู�บ
านต
นแบบเศรษฐกิจพอเพียง คือ บ
านศรีเจริญ  หมู�ท่ี 7 
1. บ
าน ศรีเจริญ  หมู!ท่ี  7    ตําบล เมืองโพธิ์   อําเภอห
วยราช   จังหวัดบุรีรัมย�   

มีเนื้อท่ีประมาณ  1,226   ไร!   แบ!งออกเปDน 
• พ้ืนท่ีเพ่ืออยู!อาศัย  100  ไร! 
• พ้ืนท่ีทําการเกษตร  (ทํานา  ทําสวน  ทําไร!)   1,117  ไร! 
• พ้ืนท่ีสาธารณะ  9   ไร! 
2. ท่ีตั้ง  อยู!ห!าจากอําเภอระยะทาง  15   กิโลเมตร   และห!างจากจังหวัด   24   กิโลเมตร 

มีอาณาเขตติดต!อดังนี้ 
• ทิศเหนือจดกับ บ
านตาเสา   หมู!ท่ี  1  ตําบล ตาเสา  อําเภอห
วยราช  จังหวัดบุรีรัมย� 
• ทิศใต
จดกับ บ
านประคํา   หมู!ท่ี  2  ตําบลเมืองโพธิ์ อําเภอห
วยราช  จังหวัดบุรีรัมย� 
• ทิศตะวันออกจดกับ บ
านเมืองโพธิ์  หมู!ท่ี  1  ตําบลเมืองโพธิ์  อําเภอห
วยราช  จังหวัดบุรีรัมย� 
• ทิศตะวันตกจดกับ บ
านเกษตรพัฒนา  หมู!ท่ี  16  ตําบลปราสาท  อําเภอบ
านด!าน  จังหวัดบุรีรัมย� 
ประเพณีท่ีสําคัญของชุมชน ได
แก!  ประเพณีวันสงกรานต�, ประเพณีวันเข
าพรรษา/ออกพรรษา  วันโดนตา 

(ทําบุญตายาย),ประเพณีวันลอยกระทง,  ประเพณีรดน้ําดําหัวให
ผู
สูงอายุ 
3. ภูมิปIญญาท
องถ่ิน/ปราชญ0ชาวบ
าน  ได
แก� 
- เรื่อง เปZาคาถาต!อกระดูก โดย นายแก
ว  ทะรินทรัมย� 
- เรื่อง ยาสมุนไพร  โดย นายล
วน  ฉิวรัมย� 
- เรื่อง จักสาน   โดย นายสรับ  ฉิวรัมย� 
- เรื่อง เพาะเห็นฟาง  โดย นายทองสุข  นะพรรัมย� 

 
4. จุดเด�นและจุดแข็งของชุมชน 

4.1 ความเข
มแข็งของคระกรรมการกองทุน  ฯ 
4.2 รู
เวลารู
หน
าท่ี มีระเบียบวินัย  และปฏิบัติตามระเบียบของชุมชน   



4.3 รู
จักให
อภัยซ่ึงกันและกัน มีความซ่ือสัตย�ในหมู!คณะ   
4.4  มีการจัดประชุมทุกครั้ง เพ่ือให
ความสําคัญในการพัฒนาหมู!บ
านหรือชุมชน   
4.5 มีองค�กรเกิดข้ึนในชุมชนของตนเอง  สามารถตรวจสอบได
  
 

 
 
 
5. แผนงานสนับสนุนชุมชนให
มีบทบาทรองรับความอ�อนแอของครอบครัวไทย 

จัดเด�น/จุดแข็ง แนวทางการพัฒนาเพ่ือให
เกิดรายได
แก�ชุมชน 
    ชุมชนมีความเอ้ืออาทรและเพ่ือแผ!ซ่ึง
กันและกัน รู
รักสามัคคี 

      ส!งเสริมอาชีพให
ชุมชน  มีทักษะด
านการประกอบ
อาชีพนําความรู
ไปประยุกต�ใช
ในการพัฒนากลุ!มอาชีพ  
สําหรับประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือเพ่ิมรายได
 – ลดรายจ!าย 
ขยายโอกาส ด
านประกอบอาชีพและเศรษฐกิจฐานราก 
 

6. แผนงานดูแลความอุดมสมบูรณ0ของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล
อมของชุมชน 
จัดเด�น/จุดแข็ง แนวทางการพัฒนาเพ่ือให
เกิดรายได
แก�ชุมชน 

- ชุมชนขุดคลองน้ําปลูกต
นไม
 
- ขจัดขยะมูลฝอยทําความสะอาดท่ี

สาธารณะ 
- รักษาความปลดภัยและรักษาความ

สงบในหมู!บ
าน 

     เพาะเห็นฟาง เพ่ือให
มีรายได
แลกเปล่ียนซ่ึงกันและกัน  
โดยหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๗.2 ข
อมูลด
านการเกษตร 
• หมู� 1  พ้ืนท่ีทําการเกษตร  (ทํานา  ทําสวน  ทําไร!)   900   ไร! 
• หมู� 2  พ้ืนท่ีทําการเกษตร  (ทํานา  ทําสวน  ทําไร!) ..........   ไร! 
• หมู� 3  พ้ืนท่ีทําการเกษตร  (ทํานา  ทําสวน  ทําไร!)   1640   ไร! 
• หมู� 4  พ้ืนท่ีทําการเกษตร  (ทํานา  ทําสวน  ทําไร!)   900   ไร! 
• หมู� 5  พ้ืนท่ีทําการเกษตร  (ทํานา  ทําสวน  ทําไร!)   1,685   ไร! 
• หมู� 6  พ้ืนท่ีทําการเกษตร  (ทํานา  ทําสวน  ทําไร!)   -   ไร! 
• หมู� 7  พ้ืนท่ีทําการเกษตร  (ทํานา  ทําสวน  ทําไร!)   1117  ไร! 
• หมู� 8  พ้ืนท่ีทําการเกษตร  (ทํานา  ทําสวน  ทําไร!)   1500   ไร! 
• หมู� 9  พ้ืนท่ีทําการเกษตร  (ทํานา  ทําสวน  ทําไร!)   915   ไร! 
๗.3 ข
อมูลด
านแหล�งน้ําทางการเกษตร 

 
หมู�ท่ี 

หมู�บ
าน 
ประเภท  แหล�งนํ้าสาธารณะ 

รวม 
ลําห
วย สระนํ้า การใช
ประโยชน0 

๒ หมู!ท่ี  ๒  บ
านปะคํา ๑ - หมู!  ๒,๙ เกษตรกรรม 

๓ หมู!ท่ี  ๓  บ
านพูนสุข - - - - 

๕ หมู!ท่ี  ๕  บ
านเมืองเหนือ - ๑ หมู!ท่ี   ๕ เกษตรกรรม 



๖ หมู!ท่ี  ๖  บ
านเมืองโพธิ์ - - - - 

๗ หมู!ท่ี  ๗  บ
านศรีเจริญ - ๑ หมู!ท่ี  ๗ เกษตรกรรม 

 รวม ๒ 2 - - 

 
 
 
๗.4 ข
อมูลด
านแหล�งน้ํากิน น้ําใช
(หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 

หมู�ท่ี หมู�บ
าน 
ประเภท  แหล�งนํ้าสาธารณะ 

รวม 
ลําห
วย สระนํ้า 

การใช

ประโยชน0 

๑ หมู!ท่ี  ๑  บ
านเมืองโพธิ์ - ๒ หมู!ท่ี  
๑,๒,๓,๖,๗ 

สาธารณูปโภค 

๓ หมู!ท่ี  ๓  บ
านพูนสุข - - - - 

๔ หมู!ท่ี  ๔  บ
านปะคํา - ๑ หมู!ท่ี  ๔ สาธารณูปโภค 

๖ หมู!ท่ี  ๖  บ
านเมืองโพธิ์ - - - - 

๘ หมู!ท่ี  ๘  บ
านไผ!น
อย ๑ ๒ หมู!ท่ี  ๘ สาธารณูปโภค 

๙ หมู!ท่ี  ๙  บ
านจาน - ๑ หมู!ท่ี  ๙ สาธารณูปโภค 

 รวม 1 6 - - 

๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
๘.๑ การนับถือศาสนา 

-  ผู
ท่ีนับถือศาสนาพุทธ  ร
อยละ   ๙8  
     วัด      1    แห!ง         
       สํานักสงฆ� ๑    แห!ง 

-  ผู
ท่ีนับถือศาสนาคริตส�  ร
อยละ  1 
-  ผู
ท่ีนับถือศาสนาอิสลามร
อยละ  1     

๘.๒ ประเพณีและงานประจําป( 
-  ประเพณีวันข้ึนปWใหม!   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีทําบุญหมู!บ
าน   ประมาณเดือน มกราคม -พฤษภาคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต�    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข
าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 

๘.๓ ภูมิปIญญาท
องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
  ภูมิปIญญาท
องถ่ิน  ประชาชนในเขตองค�การบริหารส!วนตําบลเมืองโพธิ์ ได
อนุรักษ�ภูมิป\ญญา
ท
องถ่ิน  ได
แก!  วิธีการทําเครื่องจักสารใช
สําหรับในครัวเรือน  วิธีการเล้ียงไหมและการทอผ
าไหม  วิธีการทอเส่ือ
จากต
นกก  และวิธีการจับปลาธรรมชาติ   
  ภาษาถ่ิน  ส!วนมากร
อยละ ๙๐ % พูดภาษาเขมร    

๘.๔ สินค
าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 



  ประชาชนในเขตองค�การบริหารส!วนตําบลเมืองโพธิ์ ได
ผลิตของใช
พ้ืนเมืองข้ึนใช
ในครัวเรือนและ
เหลือเอาไว
จําหน!วยบ
าง ได
แก!  เส่ือท่ีทอจากต
นกก  ผ
าท่ีทอจากผ
าฝZายและผ
าไหม  เครื่องจักรสานท่ีทําจากไม
ไผ!
และหวาย      
 
๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 

๙.๑ น้ํา  ท่ีใช!ในการอุปโภค-บริโภค  เปDนน้ําท่ีได
จากน้ําฝน และน้ําดิบจากลําห
วย ซ่ึงจะต
องนํามาผ!าน
กระบวนการของระบบประปา สําหรับน้ําใต
ดินมีปริมาณน
อย  ไม!สามารถนําข้ึนมาใช
ให
พอเพียงได
 และบางแห!ง
เค็ม ไม!สามารถใช
ดื่มและอุปโภคได
 

๙.๒ ปGาไม
  ในองค�การบริหารส!วนตําบลเมืองโพธิ์ ไม!มีปZาไม
 

๙.๓ ภูเขา  ในเขตองค�การบริหารส!วนตําบลเมืองโพธิ์ ไม!มีภูเขา 

๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพ้ืนท่ีขององค�การบริหารส!วนตําบลเมืองโพธิ์ ส!วนมากเปDนพ้ืนท่ีสําหรับเพาะปลูก ท่ีอยู!อาศัย  

ร
านค
า  สถานประกอบการ  ตามลําดับ  และมีพ้ืนท่ีเพียงเล็กน
อยท่ีเปDนพ้ืนท่ีสาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติใน
พ้ืนท่ี  ก็ได
แก!  ดิน  น้ํา  ต
นไม
  อากาศท่ีไม!มีมลพิษ การอุปโภค-บริโภค ต
องอาศัยน้ําดิบจากแหล!งอ่ืน  และน้ําฝน 
น้ําในการเกษตรก็ต
องรอฤดูฝน มีแหล!งน้ําใช
ในการเกษตรไม!เพียงพอ  ป\ญหาคือยังไม!สามารถหาแหล!งน้ําสําหรับ
การเกษตรได
เพ่ิมข้ึน  ป\ญหาด
านขยะ  การแก
ไขป\ญหา องค�การบริหารส!วนตําบลเมืองโพธิ์ ได
จัดทําโครงการเพ่ือ
แก
ป\ญหาให
กับประชาชนและเปDนไปตามความต
องการของประชาชน  เช!น โครงการคัดแยกขยะของท้ัง 9 
หมู!บ
าน  โครงการปลูกต
นไม
ในวันสําคัญต!างๆ ในพ้ืนท่ีของตนเองและท่ีสาธารณะรวมท้ังปรับปรุงสภาพภูมิทัศน�
ของเมืองให
ร!มรื่นสวยงาม ให
เปDนชุมชนน!าอยู!  
 
๑๐. อ่ืนๆ  
 มีโครงการในด
านต�างๆ  เพ่ือส�งเสริมและสนับสนุนให
ชุมชนเป<นชุมชนท่ีเข
มแข็งและน�าอยู� เช�น 

๑)  สร
างความเข
มแข็งให
กับชุมชน  โดยร!วมมือกับทุกภาคส!วน  ไม!ว!าจะเปDน  อําเภอ  ตํารวจ 
โรงพยาบาล สาธารณสุข ผู
นําชุมชน  ร!วมทํากิจกรรมต!างๆ กับชุมชน  ให
ประชาชนเกิดความไว
วางใจและได
รับ
ความคุ
มครองทางสังคม  มีความเปDนกลาง  รับทราบป\ญหาและเร!งแก
ไข 

๒)  อํานวยความสะดวก ประสานงาน ให
ประชาชนมีโอกาสเข
าถึงการบริการในด
านต!างๆ  
  ๓)  ร!วมมือกับอําเภอ  เกษตรอําเภอ  ส!งเสริมให
ประชาชนมีความรู
ในการใช
ประโยชน�จากดิน
และน้ําให
เหมาะสมกับพ้ืนท่ีของชุมชน เพ่ือผลิกวิกฤตให
เปDนโอกาส  
  ๔)  ร!วมมือกับสาธารณสุข โรงพยาบาลส!งเสริมสุขภาพประจําตําบล  โรงเรียน  ส!งเสริม  รณรง 
ปYองกัน  สุขภาพและอนามัยของประชาชน  ส!งเสริม  จัดกิจกรรมการกีฬาในชุมชน   
  ๕)  ส!งเสริม  สนับสนุน  เปaดโอกาสให
เด็กได
รับการศึกษา  จัดกิจกรรมให
ความรู
ต!างๆ     
     
    ************************************ 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ส!วนท่ี  ๒ 

 

 

 
สรุปผลการพัฒนาท
องถ่ินในปWท่ีผ!านมา 

 

 
 

 
 
 
 
 



ส!วนที่ 2  สรุปผลการพัฒนาท
องถิ่นตามแผนพัฒนาท
องถิ่น (พ.ศ. 2557 – 2560) 
1. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ได
รับ และการเบิกจ!ายงบประมาณในปWงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560  

ยุทธศาสตร� 
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

โครงการ 
ในแผน 

โครงการที่
ดําเนินการ 

งบประมาณที่ตั้งไว
 
งบประมาณที่

เบิกจ!าย 
คิดเปDน % 

โครงการ
ในแผน 

โครงการที่
ดําเนินการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว
 

งบประมาณที่
เบิกจ!าย 

คิดเปDน 
% 

1. การพัฒนาโครงสร
างพื้นฐาน 52 41 4,841,000 3,613,780.70 29.60 57 31 3,594,300 1,861,163.67 32.38 
2. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 7 1 320,000 50,000 0.42 26 3 60,000 0 0 
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 49 29 11,549,000 8,300,400.12 68.00 61 35 5,645,020 3,705,687.36 64.47 
4. การพัฒนาสิ่งแวดล
อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 5 2 290,000 85,600 0.70 11 3 120,000 27,000 0.46 
5. การบริหารกิจการบ
านเมืองที่ดี 10 3 1,005,000 156,564 1.28 30 11 685,000 154,745 2.69 

รวม 123 76 18,005,000 12,206,344.82 100 185 83 10,104,320 5,748,596.03 100 

ยุทธศาสตร� 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

โครงการ 
ในแผน 

โครงการที่
ดําเนินการ 

งบประมาณที่ตั้งไว
 
งบประมาณที่

เบิกจ!าย 
คิดเปDน % 

โครงการ
ในแผน 

โครงการที่
ดําเนินการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว
 

งบประมาณที่
เบิกจ!าย 

คิดเปDน 
% 

1. การพัฒนาโครงสร
างพื้นฐาน 77 38 4,643,115 1,707,700 33.53      
2. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 16 3 60,000 0 0      
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 61 33 5,161,550 3,121,349.28 61.29      
4. การพัฒนาสิ่งแวดล
อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 8 4 150,000 0 0      
5. การบริหารกิจการบ
านเมืองที่ดี 38 27 1,621,200 263,331 5.18      

รวม 200 105 11,635,865 5,092,380.28 100      

 



๑๘ 

 

แผนพัฒนาท	องถ่ิน ๔ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองค การบริหารส&วนตําบลเมืองโพธ์ิ  อําเภอห	วยราช  จังหวัดบุรีรัมย  

 

2. สรุปป\ญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผ!านมาและแนวทางการแก
ไข ปWงบประมาณ พ.ศ.2557 
– 2560 
  ป\ญหาและอุปสรรค  
  1. ป\ญหางบประมาณไม!เพียงพอในการดําเนินงานเม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนโครงการใน
แผนพัฒนา 
  2. ป\ญหาความล!าช
าในการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  ทําให
ไม!สามารถ
ดําเนินการตามโครงการได
ทันที 
  3. มีประชาชนบางส!วนไม!เข
าใจระบบการบริหารและการปฏิบัติหน
าท่ีของ อบต. มีผลต!อ
การกําหนดแนวทางการพัฒนา 
  4. ไม!มีความพร
อมในด
านเครื่องมือใช
เนื่องด
วยงบประมาณมีจํากัด 
  แนวทางแก
ไขป\ญหา 
  1. ทําความเข
าใจกับประชาชนในการประชุมประชาคม  โดยให
ประชาชนเสนอโครงการ
ท่ีจําเปDน 
  2. ทําความเข
าใจและให
ความรู
กับประชาชนถึงระบบการทํางานต!าง ๆ ของอบต. 
  3. สรรหาเครื่องมือและอุปกรณ�ต!าง ๆ ท่ียังขาดแคลน โดยมีการตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือ
จัดจ
าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

แผนพัฒนาท	องถ่ิน ๔ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองค การบริหารส&วนตําบลเมืองโพธ์ิ  อําเภอห	วยราช  จังหวัดบุรีรัมย  

 

 
 
 

 

 

 
 

 

ส!วนท่ี  3 
 

 

 

ยุทธศาสตร
องค
กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๒๐ 

 

แผนพัฒนาท	องถ่ิน ๔ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองค การบริหารส&วนตําบลเมืองโพธ์ิ  อําเภอห	วยราช  จังหวัดบุรีรัมย  

 

ส�วนท่ี ส�วนท่ี ๓๓  
 
 
 

๑.  ความสมัพันธ0ระหว�างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร0ชาติ ๒๐ ป(   
  การจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลจะต
องมีความสัมพันธ�ระหว!างแผนยุทธศาสตร�ชาติ เพ่ือขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศไปสู!ความมั่นคง  มั่งค่ัง  และย่ังยืน  โดยแผนยุทธศาสตร�ชาติ ๒๐ ปW ของประเทศไทยกําลังอยู!ระหว!าง
การการเสนอร!างกรอบยุทธศาสตร�ชาติต!อท่ีประชุมคณะกรรมกรรจัดทํายุทธศาสตร�ชาติ    ซ่ึงขณะน้ีอยู!ระหว!างการ
ดําเนินการปรับปรุงร!างกรอบยุทธศาสตร�ชาติตามมิติท่ีประชุมคณะกรรมกรรจัดทําร!างยุทธศาสตร�ชาติ  โดยร!างกรอบ
ยุทธศาสตร�ชาติ ๒๐ ปW (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย!อได
  ดังน้ี 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ความเป<นมา... 
๑. ความเป<นมา 

คณะรัฐมนตรีได
มีมติเมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให
มีการจัดต้ังคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร�ชาติ 
มีอํานาจหน
าท่ีในการจัดทาร!างยุทธศาสตร�ชาติระยะ ๒๐ ปW เพ่ือใช
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู!ความมั่นคง มั่งค่ัง 
และย่ังยืน และให
เสนอร!างยุทธศาสตร�ชาติระยะ ๒๐ ปW ให
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให
ความเห็นชอบเพ่ือใช
เปDนกรอบในการ
ดําเนินงานในระยะท่ี ๒ ของรัฐบาล (ปW ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะท่ี ๓ (ปW ๒๕๖๐ เปDนต
นไป) 
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร�ชาติได
แต!งต้ังคณะอนุกรรมการ๒ คณะ ได
แก! (๑) คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร�และ
กรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดทําร!างกรอบยุทธศาสตร�ชาติระยะ ๒๐ ปW และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแนว

ยุทธศาสตร"องค"กรปกครองส�วนท�องถิ่น 
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ทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทาร!างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต
ยุทธศาสตร�ชาติ
ระยะ ๒๐ ปW 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร�และกรอบการปฏิรูปได
ดําเนินการยกร!างกรอบยุทธศาสตร�ชาติระยะ ๒๐ ปW 
ตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด โดยได
มีการนําความคิดเห็นและข
อเสนอแนะจากกรรมการจัดทํายุทธศาสตร�ชาติท่ีมา
จากหลายภาคส!วน ได
แก!ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได
พิจารณานําข
อคิดเห็นจาก
สภาปฏิรูปแห!งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเปDนข
อมูลในการยกร!างยุทธศาสตร�ชาติด
วย และได
นําเสนอ
ร!างกรอบยุทธศาสตร�ชาติระยะ ๒๐ ปW ต!อท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร�ชาติ ซ่ึงขณะน้ีอยู!ระหว!างการดาเนิน
การปรับปรุงร!างกรอบยุทธศาสตร�ชาติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร�ชาติ 

ในการดําเนินการขั้นต!อไป คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร�ชาติจะนําเสนอร!างกรอบยุทธศาสตร�ชาติเพ่ือขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได
มีการรับฟ\งความคิดเห็นจากประชาชน ก!อนท่ีจะนําเสนอต!อสภานิติบัญญัติ
แห!งชาติให
ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร�ชาติมาใช
เปDนกรอบในการกาหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงเปDนช!วงเวลาของการประกาศใช
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - 
กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากน้ีหน!วยงานต!างๆ จะได
นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ ซ่ึงเปDนแผนระยะ ๕ ปW มา
ถ!ายทอดลงสู!แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว!างท่ีกลไกการจัดทํายุทธศาสตร�ชาติตามร!าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม!อยู!ระหว!างการดําเนินการ ซ่ึงคาดว!าจะดําเนินการแล
วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๒. สาระสาคัญ 
     ๒.๑ สภาพแวดล
อม 

ในช!วงทศวรรษท่ีผ!านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในโลกเปDนไปอย!างรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติทําให
ภูมิทัศน�ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย!างมีนัยสาคัญ โดยก!อให
เกิดโอกาสท้ังในด
านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล
อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต!ขณะเดียวกันท!ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด
านต!างๆ ก็มีป\จจัย
เสี่ยงและภัยคุกคามท่ีต
องบริหารจัดการด
วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน�
เศรษฐกิจของโลกได
ส!งผลให
โครงสร
างเศรษฐกิจของประเทศไทยซ่ึงเดิมมีโครงสร
างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบ
พ่ึงตนเอง” ต
องปรับตัวและเปลี่ยนไปเปDนระบบเศรษฐกิจท่ี “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการส!งออก” การพัฒนาในภาค
เกษตรล!าช
ากว!าฐานการผลิตอ่ืนๆ ท่ีอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม!มากขึ้นตามลําดับโดยเฉพาะอย!างย่ิงภายใต
อิทธิพลของ
กระแสโลกาภิวัฒน�และความก
าวหน
าอย!างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีป\ญหาความเหลื่อมล้ําทางด
านรายได

ระหว!างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว!างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว
างขึ้น และป\ญหาความ
ยากจนกระจุกตัวในกลุ!มเกษตรกรรายย!อยและในภาคชนบทรวมท้ังโอกาสในการเข
าถึงข
อมูลข!าวสาร องค�ความรู
 แหล!ง
ทุน และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพสาหรับประชาชนท่ีอยู!ในพ้ืนท่ีห!างไกลก็มีในวงแคบกว!า ในขณะท่ีการใช
เทคโนโลยีใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว!ายังอยู!ในกลุ!มประเทศท่ีใช
เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซ่ึงส!วนใหญ!ไม!สามารถพัฒนา
ได
เองภายในประเทศ ต
องนาเข
ามาจากต!างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช
วัตถุดิบและแรงงานเข
มข
นในการเปDนจุด
แข็งในการแข!งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากน้ัน ในอีกด
านหน่ึงการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน�ของโลกและแรง
ขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม!รวมท้ังความเชื่อมโยงอย!างใกล
ชิดของสังคมโลกได
ทาให
เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยง
ด
านอ่ืนๆ ซับซ
อนขึ้นอาทิ การก!อการร
าย โรคระบาด เครือข!ายยาเสพติดข
ามชาติ และการก!อการร
าย อาชญากรรมข
าม
ชาติในรูปแบบต!างๆ ขณะท่ีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซ่ึงล
วนแล
วเปDนความเสี่ยงในการ
ดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ!นดินของภาครัฐ 

นอกจากน้ันในช!วงต
นศตวรรษท่ี ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน�ได
ทาให
ภูมิทัศน�ทางด
านเศรษฐกิจและสังคม
ของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ!งสู!เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะท่ีโอกาสทางเศรษฐกิจขยาย
เพ่ิมขึ้น แต!ช!องว!างทางสังคมก็ย่ิงกว
างขึ้นรวมถึงช!องว!างทางดิจิทัล (digital divide) ถ
าหากไม!สามารถลดลงก็จะย่ิงทําให

ความเหลื่อมล้ําทางรายได
และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต!างมากขึ้น ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปW
ข
างหน
าสภาพแวดล
อมท้ังภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย!างมีนัยสาคัญในทุกมิติ เง่ือนไขภายนอกท่ี
สาคัญต!อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได
แก! กระแสโลกาภิวัตน�ท่ีเข
มข
นขึ้นอย!างต!อเน่ืองและมีความเสี่ยงและท
าทาย
ต!อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย
ายอย!างเสรีและรวดเร็วของผู
คน เงินทุน ข
อมูลข!าวสารองค�ความรู
และเทคโนโลยี 
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และสินค
าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ!มเศรษฐกิจในภูมิภาคนําไปสู!ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะท่ีศูนย�รวม
อํานาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย
ายมาสู!เอเชียภายใต
สภาพแวดล
อมทางเศรษฐกิจโลกซ่ึงในช!วงระยะ ๑๐ ปWข
างหน
าจะ
ยังคงได
รับผลกระทบจากป\จจัยสาคัญหลายประการท้ังป\ญหาต!อเน่ืองจากวิกฤติการณ�ทางเศรษฐกิจโลกในช!วงปW ๒๕๕๑ – 
๒๕๕๒ และวิกฤติการณ�ในกลุ!มประเทศยูโรโซนท่ีทาให
ระดับหน้ีสาธารณะในประเทศต!างๆ เพ่ิมสูงขึ้นและกลายเปDนความ
เสี่ยงต!อความย่ังยืนทางการคลัง ขณะท่ีจะมีผลพวงต!อเน่ืองจากการดําเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ!ใน
สหรัฐฯ ยุโรป และญ่ีปุZน ซ่ึงเปDนความเสี่ยงให
เกิดภาวะเงินเฟYอได
เมื่อเศรษฐกิจฟtuนตัวเต็มท่ี รวมท้ังอาจจะมีความผันผวน
ของการเคลื่อนย
ายเงินทุนระหว!างประเทศ นอกจากน้ันการพัฒนาด
านเทคโนโลยีสารสนเทศเข
าสู!จุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะท่ี
การพัฒนาเทคโนโลยีใหม!ท่ีจะช!วยให
ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญ!และเปDนวงกว
าง เช!นท่ีเคยเกิดขึ้น
ในช!วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม!มีแนวโน
มการก!อตัวท่ีชัดเจน แต!ก็มีแนวโน
มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม!ๆ 
ท่ีจะเปDนโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม!ๆ ซ่ึงภายใต
เง่ือนไขดังกล!าว เศรษฐกิจโลกในช!วง ๑๐ ปWข
างหน
ามี
แนวโน
มท่ีจะขยายตัวต!ากว!าเฉลี่ยร
อยละ ๕.๑ ในช!วง ๕ ปWก!อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ�ท่ี
ตลาดโลกขยายตัวช
า แต!ประเทศต!างๆ ขยายกาลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแข!งขันในตลาดโลกจะมี
ความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปW ข
างหน
าน้ี จะทาให
ขนาดของตลาดใน
ประเทศขยายตัวช
าลง เง่ือนไขดังกล!าวเปDนความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม!เร!ง
ปรับโครงสร
างเพ่ือแก
ป\ญหาจุดอ!อนและเสริมจุดแข็งให
สัมฤทธิ์ผล 

ในด
านความมั่นคงของโลกก็กาลังก
าวเข
าสู!ช!วงเปลี่ยนผ!านท่ีสําคัญจากการปรับดุลอํานาจของสหรัฐฯ 
เพ่ือพยายามคงบทบาทผู
นาโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียท่ีเพ่ิมมากขึ้นในเอเชียและยุโรปน้ัน 
น!าจะมีผลทําให
บรรยากาศด
านความมั่นคงของโลกในช!วงปW ๒๕๖๐ – ปW ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันท้ังความร!วมมือ
และความขัดแย
ง โดยขึ้นอยู!กับป\จจัยผลประโยชน�แห!งชาติท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเปDนองค�ประกอบสําคัญในการ
กําหนดนโยบายของประเทศและกลุ!มประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงด
านเทคโนโลยีอย!างรวดเร็วจะเปDนเง่ือนไขสาคัญ
สําหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช!นกัน โดยเฉพาะอย!างย่ิงเทคโนโลยีสมัยใหม!ท่ีเปDนอัจฉริยะจะกระทบการ
ดํารงชีวิตของคนและทําให
เกิดธุรกิจรูปแบบใหม! รวมท้ังเกิดการเชื่อมต!อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก
าวหน
า
อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ� ซ่ึงประเทศไทยจะต
องลงทุนด
านทรัพยากรมนุษย�และการวิจัยให
สามารถพัฒนาเทคโนโลยี
สมัยใหม!ได
 เง่ือนไขการผลิตและการบริโภคท่ีเปDนมิตรกับสิ่งแวดล
อมก็จะเปDนเกณฑ�มาตรฐานท่ีกดดันให
ประเทศไทยต
อง
ปรับเปลี่ยนไปสู!สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช
ก็จะมีส!วนสาคัญ และช!วยแก
ป\ญหาการลดลง
ของทรัพยากรต!างๆ รวมท้ังนํ้ามัน ซ่ึงแม
ราคาจะลดลงแต!มีผลกระทบต!อสภาพแวดล
อม จึงต
องผลักดันให
มุ!งสู!การผลิต
พลังงานทดแทนในรูปแบบต!างๆ รวมท้ังพืชพลังงานท่ีอาจจะส!งผลกระทบต!อความมั่นคงทางอาหารของโลก 

นอกจากน้ัน ยังมีข
อจํากัดและความเสี่ยงสาคัญจากการเข
าสู!สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร
อน ท้ังน้ีโครงสร
างประชากรโลกท่ีเข
าสู!สังคมสูงวัย แม
จะส!งผลให
เกิดโอกาสทางธุรกิจ 
ใหม!ๆ แต!มีความเสี่ยงให
เกิดการแย!งชิงแรงงานและเงินทุน รวมท้ังมีแรงกดดันต!อการใช
จ!ายงบประมาณด
านสวัสดิการ
และสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเปDนความเสี่ยงด
านการ คลังท่ีสําคัญ สําหรับ ภาวะโลกร
อนและการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภมูิอากาศท่ีผันผวนก!อให
เกิดภัยธรรมชาติท่ีทวีความรุนแรงมากขึ้นน้ัน กดดันให
ต
องมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการดาเนินธุรกิจ การดํารงชีวิต การผลิตและการบริโภคท่ีเปDนมิตรต!อสิ่งแวดล
อมมากขึ้น ในขณะท่ีความพยายาม
ในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให
มีความท่ัวถึงมากขึ้น ประกอบกับจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมขึ้นจะส!งผลให
ความ
เปDนเมืองเติบโตอย!างต!อเน่ือง ตามมาด
วยการมขี
อกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ�ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับลักษณะการใช
พ้ืนท่ี 
และความเปDนมิตรต!อสิ่งแวดล
อม ภายใต
เง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล!าว การยึดถือหลักการบรหิารจัดการท่ีดีท้ังใน
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช
ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให
เปDนไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข
มข
นมากขึ้น 

สําหรับสถานการณ�และสภาพแวดล
อมภายในประเทศไทยน้ัน ผลของการพัฒนาต้ังแต!อดีตถึงป\จจุบัน
ทําให
ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาท่ีสูงขึ้นตามลําดับ โดยถูกจัดอยู!ในกลุ!มประเทศระดับรายได
ปานกลางมาต้ังแต!ปW 
๒๕๓๑ และได
ขยับสูงขึ้นมาอยู!ในกลุ!มบนของกลุ!มประเทศระดับรายได
ปานกลางต้ังแต!ปW ๒๕๕๓ และล!าสุดในปW ๒๕๕๗ 
รายได
ประชาชาติต!อหัวเพ่ิมขึ้นเปDน ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร� สรอ. ต!อปWฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส!งออก
สินค
าอุตสาหกรรมใหญ!ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข!งขันและมีส!วนแบ!งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร
าง
รายได
เงินตราต!างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ!มยานยนต� อิเล็กทรอนิกส�และเครื่องใช
ไฟฟYา อุตสาหกรรมอาหาร สินค
า
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เกษตร การท!องเท่ียว และบริการด
านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจท่ีใหญ!ขึ้นส!งผลให
การจ
างงานเพ่ิมขึ้นเปDน ๓๘.๑ ล
านคนจาก
ประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล
านคน อัตราการว!างงานเฉลี่ยไม!ถึงร
อยละ ๑ ป\ญหาความยากจนจึงลดลงตามลําดับจากร
อย
ละ ๒๐.๐ ในปW ๒๕๕๐ เปDนร
อยละ ๑๐.๙ ในปW ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได
รับการศึกษา บริการ
สาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร
างพ้ืนฐานต!างๆ และการคุ
มครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเข
าถึงทรัพยากร
ต!างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามลําดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเปDนสากลมากขึ้น ความ
ร!วมมือระหว!างประเทศไทยกับนานาชาติท้ังในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเปDนกลไกและช!องทางในการสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก
าวหน
าไปมาก รวมท้ังกรอบความร!วมมือท่ีช!วยทําให
ประเทศ
ไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต!างๆ ไปสู!ระดับสากลก็มีความคืบหน
ามากขึ้น 

นอกจากน้ัน ประสบการณ�ในช!วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปW ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได
ส!งผลให
ภาครัฐ
และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร
างภูมิคุ
มกัน ให
ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการท่ีดีอันได
แก! การ
ดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร!งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได
อย!างเปDนระบบดีขึ้น มีการกากับดูแลวินัยทางการเงิน
การคลังท่ีกําหนดกรอบของความย่ังยืนทางการคลังเปDนแนวปฏิบัติท่ีดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และ
ฐานะเงินสารองระหว!างประเทศอยู!ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต!างๆ ให
มีการดําเนินการอย!าง
เปDนระบบมากขึ้น มีการสร
างความเปDนธรรมให
กับกลุ!มต!างๆ สามารถคุ
มครองผู
บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัด
เอาเปรียบได
ดีขึ้น ช!วยสร
างบรรยากาศของการแข!งขันในตลาด และสนับสนุนให
การดาเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความ
สะดวกคล!องตัวมากขึ้น 

แต!ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ!อนในเชิงโครงสร
างหลายด
านท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดอ!อน
สําคัญของประเทศไทยได
แก! โครงสร
างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลาดับ แต!คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังตํ่าและการออมไม!
เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานท้ังในกลุ!มทักษะฝWมือสูงและกลุ!มทักษะฝWมือระดับล!าง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังตํ่า 
ท้ังระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต!า ต
องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเปDนแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะท่ีโครงสร
าง
เศรษฐกิจมีสัดส!วนภาคการค
าระหว!างประเทศต!อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว!าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความ
อ!อนไหวและผันผวนตามป\จจัยภายนอกเปDนสาคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตตํ่า โดยท่ีการใช

องค�ความรู
 เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค!ายังมีน
อย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม!เพียงพอ การวิจัย
ท่ีดาเนินการไปแล
วไม!ถูกนามาใช
ให
เกิดประโยชน�เชิงเศรษฐกิจและสังคมได
อย!างคุ
มค!า การพัฒนานวัตกรรมมีน
อย สา
หรับการดําเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การดําเนินงานเพ่ือการ
พัฒนามักขาดความต!อเน่ืองประสิทธิภาพตํ่า ขาดความโปร!งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะท่ีป\ญหาคอร�รัปชั่นมีเปDนวง
กว
าง การพัฒนาโครงสร
างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส�รวมท้ังการบริหารจัดการน
ายังไม!เปDนระบบโครงข!ายท่ีสมบูรณ�และ
ล!าช
า การบังคับใช
กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต!างๆ ล
าสมัยไม!ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมี 
ป\ญหาด
านคุณธรรมจริยธรรม ไม!เคารพสิทธิผู
อ่ืนและไม!ยึดผลประโยชน�ส!วนรวมเปDนสาคัญขณะท่ีความเหลื่อมล
าและ
ความแตกแยกในสังคมไทยยังเปDนป\ญหาท่ีท
าทายมาก รวมท้ังป\ญหาในด
านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อมท่ีเผชิญ
กับภาวะขยะล
นเมืองและสิ่งแวดล
อมเสื่อมโทรมลงในทุกด
าน 

ท้ังน้ี ป\จจัยและเง่ือนไขภายในประเทศท่ีจะส!งผลต!ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยท่ีสาคัญ ได
แก! การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร
างประชากรสู!สังคมผู
สูงอายุอย!างสมบูรณ� ในระยะเวลา ๒๐ ปWต!อจากน้ีไป จะมีนัยยะท่ีสาคัญย่ิงต!อ
การพัฒนาประเทศ กําลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู
สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย!างรวดเร็วย!อมส!งผลต!อศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช
จ!ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค!าใช
จ!ายด
านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคม
และคุณภาพชีวิตผู
สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข
อจากัดด
านทรัพยากร ท้ังด
านแรงงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีนัยยะต!อต
นทุนการผลิตและสภาพแวดล
อมความเปDนอยู!ของประชาชนนอกจากน้ันป\ญหาความ
เหลื่อมล
าในมิติต!างๆ ก็มีนัยยะต!อการสร
างความสามัคคี สมานฉันท�ในสังคม ข
อจํากัดต!อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย� 
ความจําเปDนในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร
างพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพอย!างท่ัวถึง และการปฏิรูป
กฎระเบียบและกฎหมายท่ีทาให
เกิดความเปDนธรรมและลดความเหลื่อมล
า และท่ีสาคัญเง่ือนไขจาเปDนท่ีต
องปรับตัวคือ 
การแก
ป\ญหาความอ!อนแอของการบริหารราชการแผ!นดิน ท่ีทําให
จําเปDนต
องเร!งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให

เกิดการบริหารราชการท่ีดี 
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โครงสร
างท่ีเปDนจุดอ!อนและการบริหารจัดการท่ีขาดประสิทธิภาพและความโปร!งใสดังกล!าว จะส!งผล
ให
ประเทศไทยย่ิงต
องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต
สถานการณ�ท่ีกระแสโลกาภิวัตน�เข
มข
นขึ้น เปDนโลก
ไร
พรมแดนอย!างแท
จริง โดยท่ีการเคลื่อนย
ายของผู
คน สินค
าและบริการ เงินทุน องค�ความรู
เทคโนโลยี ข
อมูลและ
ข!าวสารต!างๆ เปDนไปอย!างเสรี ส!งผลให
การแข!งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยท่ีประเทศต!างๆ เร!งผลักดันการเพ่ิมผลิต
ภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข!งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข
อจากัดท่ีเกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวน
รุนแรงต!อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู
คนก็เพ่ิมขึ้น กฎเกณฑ�และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข
มงวด
มากขึ้นท้ังในเรื่องการปลดปล!อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เปDนต
นเง่ือนไขต!างๆ ดังกล!าวจะเปDน
แรงกดดันให
ประเทศไทยต
องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย!างชาญฉลาดมากขึ้น โดยท่ีการปรับตัวจะต
องหย่ังราก
ลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร
างเพ่ือแก
จุดอ!อนและควบคู!ไปกับการสร
างกลไกเชิงรุกให
จุดแข็งของประเทศ
เปDนประโยชน�สูงสุดแก!ประชาชนส!วนใหญ!ของประเทศ ซ่ึงหากไม!สามารถแก
ป\ญหาและปฏิรูปให
สัมฤทธิ์ผลได
ในระยะ ๔ - 
๕ ปWต!อจากน้ีไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข!งขัน รายได
เฉลี่ยของประชาชนจะไม!สามารถยกระดับให
ดี
ขึ้นได
 คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังตํ่า และป\ญหาความเหลื่อมล้ําจะรุนแรงขึ้น รวมท้ังทรัพยากรจะร!อยหรอเสื่อมโทรมลงไป
อีก และในท่ีสุดการพัฒนาประเทศจะไม!สามารถย่ังยืนไปได
ในระยะยาว 

ท้ังน้ี เง่ือนไขในป\จจุบันและแนวโน
มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส!งผลต!ออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอย!างมากโดยเฉพาะอย!างย่ิงลักษณะในเชิงโครงสร
างท้ังทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศท้ังท่ีเปDนจุด
แข็งและเปDนจุดอ!อนท่ีจะต
องเผชิญและผสมผสานกับป\จจัยภายนอกและก!อให
เกิดท้ังโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลาย
มิติ การท่ีประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล!าน้ีได
น้ัน จําเปDน
จะต
องมีการวิเคราะห�แนวโน
มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย!างรอบด
านขณะเดียวกันต
องวิเคราะห�ศักยภาพ
ภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร
อมของประเทศต!อการเปลี่ยนแปลงเหล!าน้ัน โดยท่ีประเทศไทยต
องปฏิรูปและ
ปรับเปลี่ยนอย!างเปDนระบบขนานใหญ!เพ่ือให
โครงสร
างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน�ใหม!ของ
โลกยืดหยุ!นปรับตัวได
เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม!ได
 และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร
างประโยชน�สุขให
กับคนในชาติได
 ไม!ว!าจะเปDนการปรับโครงสร
างเศรษฐกิจและสังคม การ
ลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร
างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย� การปรับเปลี่ยนค!านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการ
ทางาน และการเรียนรู
 ซ่ึงจาเปDนอย!างย่ิงท่ีจะต
องอาศัยความร!วมมือจากทุกภาคส!วนในการดาเนินการร!วมกันอย!างเปDน
เอกภาพมีการจัดลําดับความสาคัญและแบ!งหน
าท่ีรับผิดชอบอย!างชัดเจนของผู
ท่ีเกี่ยวข
องกับประเด็นป\ญหาน้ันๆ ซ่ึงการ
ดําเนินการดังกล!าวจะต
องกาหนดเปDนยุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือกําหนดวิสัยทัศน�และเปYาหมายการ
พัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส!วนต!างๆ เพ่ือให
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู!เปYาหมายท่ีกาหนดไว
 

ดังน้ัน จึงจําเปDนต
องกาหนดยุทธศาสตร�ท่ีเหมาะสมเพ่ือแก
ไขจุดอ!อนและเสริมจุดแข็งให
เอ้ือต!อการ
พัฒนาประเทศ เพ่ือให
บรรลุซ่ึงเปYาหมายการสร
างและรักษาไว
ซ่ึงผลประโยชน�แห!งชาติในการท่ีจะให
ประเทศไทยมีความ
มั่นคงในทุกด
าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมั่งค่ัง และประเทศสามารถพัฒนาไปได
อย!างย่ังยืน ท้ังน้ีการวิเคราะห�ให

ได
ข
อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ!อน โอกาสและข
อจากัดรวมท้ังความเสี่ยงของประเทศ จะนําไปสู!การกาหนดตาแหน!งเชิง
ยุทธศาสตร�และเปYาหมายของประเทศท่ีชัดเจนและได
รับการยอมรับร!วมกันในสังคมไทยท่ีจะส!งผลให
เกิดการผนึกกาลัง
และระดมทรัพยากรอย!างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางท่ีสอดคล
องกัน การดาเนินการมีบูรณา
การและเปDนเอกภาพภายใต
การมองภาพอนาคตของประเทศท่ีเปDนภาพเดียวกัน 

อย!างไรก็ตามในช!วงท่ีผ!านมา ประเทศไทยมิได
มีการกําหนดวิสัยทัศน�ประเทศ เปYาหมายและ
ยุทธศาสตร�ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ!นดินของฝZายบริหารจึงให
ความสาคัญกับนโยบายพรรค
การเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซ่ึงเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให
การดาเนินนโยบายขาดความต!อเน่ือง ถือเปDนการ
สูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังน้ัน เพ่ือเปDนการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ!นดินของ
ประเทศไทยให
มีเปYาหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเปDนการกําหนดให
ฝZายบริหารมีความรับผิดชอบท่ีจะต
อง
ขับเคลื่อนประเทศไปสู!เปYาหมายท่ีเปDนท่ียอมรับร!วมกันและเปDนเอกภาพ ประเทศไทยจาเปDนจะต
องมี “ยุทธศาสตร�ชาติ” 
ซ่ึงภายใต
ยุทธศาสตร�ชาติ ประเทศไทยต
องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย!างเปDนระบบขนานใหญ! เพ่ือให
โครงสร
างทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน�ใหม!ของโลกยืดหยุ!นปรับตัวได
เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและ
ภัยคุกคามแบบใหม!ได
 และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร
างประโยชน�สุขให
กับคนในชาติได
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จะต
องมีการกาหนดวิสัยทัศน� เปYาหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให
สอดคล
องกับประเด็นการ
เปลี่ยนแปลงและความท
าทายต!างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การกาหนดให
มี “ยุทธศาสตร�ชาติ” เพ่ือเปDนยุทธศาสตร�ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร
อมกับ
การปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ!นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร�ให
สามารถนาไปสู!การ
ปฏิบัติอย!างจริงจังจะช!วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส!วนและนาพาประเทศไทยให
หลุดพ
นหรือบรรเทา
ความรุนแรงของสภาพป\ญหาท่ีเกิดขึ้นในป\จจุบัน ท้ังป\ญหาทางเศรษฐกิจ ป\ญหาความเหลื่อมล้ํา ป\ญหาการทุจริต
คอร�รัปชั่น และป\ญหาความขัดแย
งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงท่ีจะ
เกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ!านประเทศไทยไปพร
อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน�ใหม!ของโลกได
ซ่ึงจะทําให

ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสาคัญในเวทีโลก สามารถดํารงรักษาความเปDนชาติท่ีมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู!ดีมีสุขอย!างถ
วนหน
ากันสาระสาคัญของยุทธศาสตร�ชาติซ่ึงคณะกรรมการ
จัดทํายุทธศาสตร�ชาติกาลังดําเนินการยกร!างอยู!ในขณะน้ีน้ันจะประกอบด
วยวิสัยทัศน�และเปYาหมายของชาติท่ีคนไทยทุก
คนต
องการบรรลุร!วมกันรวมท้ังนโยบายแห!งชาติและมาตรการเฉพาะ ซ่ึงเปDนแนวทาง ทิศทางและวิธีการท่ีทุกองค�กรและ
คนไทยทุกคนต
องมุ!งดําเนินการไปพร
อมกันอย!างประสานสอดคล
อง เพ่ือให
บรรลุซ่ึงสิ่งท่ีคนไทยทุกคนต
องการ คือประเทศ
ไทยมั่นคง มั่งค่ัง และย่ังยืน ในทุกสาขาของกําลังอานาจแห!งชาติ อันได
แก! การเมืองภายในประเทศ การเมืองต!างประเทศ
เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๒.๒ วิสัยทัศน0 
วิสัยทัศน� “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป<นประเทศพัฒนาแล
ว ด
วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ห รือเปDนคติพจน�ประจําชาติว!า “มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน” ท้ังน้ีวิสัยทัศน�ดังกล!าวจะต
อง
สนองตอบต!อผลประโยชน�แห!งชาติ อันได
แก!การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห!งเขตอานาจรัฐ การดํารงอยู!อย!าง
มั่นคง ย่ังยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยู!อย!างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู!
ร!วมกันในชาติอย!างสันติสุขเปDนปbกแผ!นมีความมั่นคงทางสังคมท!ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักด์ิศรีของความ
เปDนมนุษย� ความเจริญเติบโตของชาติความเปDนธรรมและความอยู!ดีมีสุขของประชาชน ความย่ังยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล
อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน�ของชาติ
ภายใต
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล
อมระหว!างประเทศและการอยู!ร!วมกันอย!างสันติประสานสอดคล
องกัน ด
าน
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย!างมีเกียรติและศักด์ิศรีไม!เปDนภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล
ประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีด
อยกว!า 
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๒.๓ ยุทธศาสตร0ชาติ 
ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน�และทาให
ประเทศไทยพัฒนาไปสู!อนาคตท่ีพึงประสงค�น้ัน จําเปDนจะต
องมี

การวางแผนและกาหนดยุทธศาสตร�การพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส!วนให
ขับเคลื่อน
ไปในทิศทางเดียวกัน ดังน้ัน จึงจําเปDนจะต
องกําหนดยุทธศาสตร�ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ!ายทอดแนวทางการพัฒนาสู!การ
ปฏิบัติในแต!ละช!วงเวลาอย!างต!อเน่ืองและมีการบูรณาการ และสร
างความเข
าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร!วมกัน และ
เกิดการรวมพลังของทุกภาคส!วนในสังคมท้ังประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร
างและ
รักษาไว
ซ่ึงผลประโยชน�แห!งชาติและบรรลุวิสัยทัศน� “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืนเปDนประเทศพัฒนาแล
ว ด
วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน�ประจาชาติ “มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน” เพ่ือให
ประเทศมีขีด
ความสามารถในการแข!งขัน มีรายได
สูงอยู!ในกลุ!มประเทศพัฒนาแล
ว คนไทยมีความสุข อยู!ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง
เสมอภาคและเปDนธรรม ซ่ึงยุทธศาสตร�ชาติท่ีจะใช
เปDนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปWต!อจากน้ีไป จะ
ประกอบด
วย ๖ ยุทธศาสตร� ได
แก! (๑) ยุทธศาสตร�ด
านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร�ด
านการสร
างความสามารถในการ
แข!งขัน (๓) ยุทธศาสตร�การพัฒนาและเสริมสร
างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร�ด
านการสร
างโอกาสความเสมอภาคและ
เท!าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร�ด
านการสร
างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปDนมิตรกับสิ่งแวดล
อม และ    (๖) 
ยุทธศาสตร�ด
านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสําคัญ 
ของแต!ละยุทธศาสตร� สรุปได
 ดังน้ี 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร0ด
านความมั่นคง มีเปYาหมายท้ังในการสร
างเสถียรภาพภายในประเทศและช!วยลด
และปYองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมท้ังสร
างความเชื่อมั่นในกลุ!มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต!อประเทศไทย 
กรอบแนวทางท่ีต
องให
ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสร
างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย�ทรงเปDนประมุข 



๒๗ 

 

แผนพัฒนาท	องถ่ิน ๔ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองค การบริหารส&วนตําบลเมืองโพธ์ิ  อําเภอห	วยราช  จังหวัดบุรีรัมย  

 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร�รัปชั่น 
สร
างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร
อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝ\wงทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร!วมมือระหว!างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ�กับประเทศมหาอานาจ เพ่ือปYองกันและแก
ไขป\ญหาความมั่นคงรูปแบบใหม! 

(๕) การพัฒนาเสริมสร
างศักยภาพการผนึกกาลังปYองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร
อยภายในประเทศสร
างความร!วมมือกับประเทศเพ่ือนบ
านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร
อมแห!งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล
อม 

(๗) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเกี่ยวข
องแนวด่ิงสู!แนวระนาบมากขึ้น 
๒.๓.๒ ยุทธศาสตร0ด
านการสร
างความสามารถในการแข�งขัน เพ่ือให
ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู!การ

เปDนประเทศพัฒนาแล
ว ซ่ึงจาเปDนต
องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช
นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการ
แข!งขันและการพัฒนาอย!างย่ังยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร
างความมั่นคงและปลอดภัยด
าน
อาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค
าและการเปDนผู
ประกอบการ รวมท้ังการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห!งอนาคต ท้ังน้ี
ภายใต
กรอบการปฏิรูปและพัฒนาป\จจัยเชิงยุทธศาสตร�ทุกด
าน อันได
แก!โครงสร
างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส� 
วิทยาศาสตร� เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย� และการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
กรอบแนวทางท่ีต
องให
ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได
แก!การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร
างความ
เชื่อมั่น การส!งเสริมการค
าและการลงทุนท่ีอยู!บนการแข!งขันท่ีเปDนธรรมและรับผิดชอบต!อสังคม ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู!ความเปDนชาติการค
าเพ่ือให
ได
ประโยชน�จากห!วงโซ!มูลค!าในภูมิภาค และเปDนการยกระดับไปสู!ส!วนบนของห!วง
โซ!มูลค!ามากขึ้น 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเปDน
มิตรต!อสิ่งแวดล
อม โดยมีการใช
ดิจิทัลและการค
าท่ีเข
มข
นเพ่ือสร
างมูลค!าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดย
มุ!งสู!ความเปDนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการท่ีหลากหลายตาม
รูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป รวมท้ังเปDนแหล!งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร
างฐานการผลิตให
เข
มแข็งและย่ังยืน เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข!งขันของภาคเกษตรส!งเสริมเกษตรกรรายย!อยให
ปรับไปสู!การทําการเกษตรย่ังยืนท่ีเปDนมิตรกับ
สิ่งแวดล
อมและรวมกลุ!มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเข
มแข็ง และการพัฒนาสินค
าเกษตรท่ีมีศักยภาพและอาหาร
คุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมป\จจุบันท่ีมีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใช
ดิจิทัลและการค
ามาเพ่ิม
มูลค!าและยกระดับห!วงโซ!มูลค!าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให
มีความหลากหลาย มีความเปDนเลิศและ
เปDนมิตรต!อสิ่งแวดล
อม โดยการยกระดับบริการท่ีเปDนฐานรายได
เดิม เช!น การท!องเท่ียว และพัฒนาให
ประเทศไทยเปDน
ศูนย�กลางการให
บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด
านการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ เปDนต
น 

(๓) การพัฒนาผู
ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู
ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย!อม (SMEs) สู!สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย�กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีส!วนร!วม มีการจัดการสิ่งแวดล
อมเมือง และ
โครงสร
างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคล
องกับศักยภาพ 



๒๘ 

 

แผนพัฒนาท	องถ่ิน ๔ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองค การบริหารส&วนตําบลเมืองโพธ์ิ  อําเภอห	วยราช  จังหวัดบุรีรัมย  

 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร
างพ้ืนฐาน ในด
านการขนส!ง ด
านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร
างความเปDนหุ
นส!วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส!งเสริมความร!วมมือกับนานาชาติในการสร
างความมั่นคงด
านต!างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค�กรระหว!าง
ประเทศ รวมถึงสร
างองค�ความรู
ด
านการต!างประเทศ 

 
๒.๓.๓ ยุทธศาสตร0การพัฒนาและเสริมสร
างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให
เปDนรากฐานท่ี

แข็งแกร!งของประเทศมีความพร
อมทางกาย ใจ สติป\ญญา มีความเปDนสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห�อย!างมีเหตุผล มี
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู
คุณค!าความเปDนไทย มีครอบครัวท่ีมั่นคง กรอบแนวทางท่ี 
ต
องให
ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช!วงชีวิตให
สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
ให
มีคุณภาพ เท!าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝ\งระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค!านิยมท่ีพึงประสงค� 
(๔) การสร
างเสริมให
คนมีสุขภาวะท่ีดี 
(๕) การสร
างความอยู!ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร
างบทบาทของสถาบันครอบครัวใน

การบ!มเพาะจิตใจให
เข
มแข็ง 
๒.๓.๔ ยุทธศาสตร0ด
านการสร
างโอกาสความเสมอภาคและเท�าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร!งกระจายโอกาส

การพัฒนาและสร
างความมั่นคงให
ท่ัวถึง ลดความเหลื่อมล
าไปสู!สังคมท่ีเสมอภาคและเปDนธรรม กรอบแนวทางท่ีต
องให

ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การสร
างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางด
านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร
างสภาพแวดล
อมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือต!อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร
างความเข
มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข
มแข็งของ

ชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให
เปDนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตร0ด
านการสร
างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป<นมิตรต�อสิ่งแวดล
อม เพ่ือเร!งอนุรักษ�ฟtuนฟู
และสร
างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด
านน
า รวมท้ังมีความสามารถในการปYองกัน
ผลกระทบและปรับตัวต!อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ!งสู!การเปDนสังคมสีเขียว 
กรอบแนวทางท่ีต
องให
ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ� ฟtuนฟูและปYองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการนํ้าให
มีประสิทธิภาพท้ัง ๒๕ ลุ!มนํ้า เน
นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย!างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช
พลังงานท่ีเปDนมิตรกับสิ่งแวดล
อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปDนมิตรกับสิ่งแวดล
อม 
(๕) การร!วมลดป\ญหาโลกร
อนและปรับตัวให
พร
อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ 
(๖) การใช
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร�และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล
อม 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตร0ด
านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให
หน!วยงาน
ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู!
ท
องถิ่นอย!างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีต
องให
ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร
าง บทบาท ภารกิจของหน!วยงานภาครัฐ ให
มีขนาดท่ี 
เหมาะสม 

(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 



๒๙ 

 

แผนพัฒนาท	องถ่ิน ๔ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองค การบริหารส&วนตําบลเมืองโพธ์ิ  อําเภอห	วยราช  จังหวัดบุรีรัมย  

 

(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต!อต
านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต!างๆให
ทันสมัย เปDนธรรมและเปDนสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให
บริการประชาชนของหน!วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได
และรายจ!ายของภาครัฐ 

๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร�ชาติจะเปDนแผนแม!บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให
ส!วนราชการและหน!วยงานต!างๆ 

ใช
เปDนแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศในด
านต!างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ 
แผนเฉพาะด
านต!างๆ เช!น ด
านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวง
และในระดับพ้ืนท่ี ให
มีความสอดคล
องกันตามห
วงเวลานอกจากน้ียุทธศาสตร�ชาติจะใช
เปDนกรอบในการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย!างมีเอกภาพให
บรรลุเปYาหมาย โดยจะต
องอาศัย
การประสานความร!วมมือจากหลายภาคส!วน ภายใต
ระบบประชารัฐ คือ ความร!วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาค
ประชาชนและประชาสังคม ท้ังน้ี รัฐธรรมนูญแห!งราชอาณาจักรไทยจะได
มีการกําหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร�
ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร�ชาติไปสู!การปฏิบัติ เพ่ือท่ีส!วนราชการและหน!วยงานต!างๆ จะสามารถขับเคลื่อน
การพัฒนาได
อย!างต!อเน่ืองและบูรณาการ 

๒.๕ ปIจจัยความสาเร็จของยุทธศาสตร0ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร0ชาติ กาหนดวิสัยทัศน�ระยะยาวท่ีชัดเจน มีการกาหนดเปYาหมาย

และภาพในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเปDนท่ีเข
าใจ รับรู
 และยอมรับเปDนเจ
าของร!วมกันสามารถถ!ายทอดเปYาหมาย
ของยุทธศาสตร�ชาติ สู!เปYาหมายเฉพาะด
านต!างๆ ตามระยะเวลาเปDนช!วงๆ ของหน!วยงานปฏิบัติได
 และมีการกาหนด
ตัวชี้วัดท่ีสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได
 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห!งชาติและแผนในระดับต!างๆ เพ่ือให
ส!วนราชการนายุทธศาสตร�ชาติไปปฏิบัติ รวมท้ังกรอบกฎหมายด
านการ
จัดสรรงบประมาณ ให
สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร�ชาติอย!างมีบูรณาการ 
และกรอบกฎหมายท่ีจะกาหนดให
การดาเนินการตามยุทธศาสตร�ชาติมีความต!อเน่ือง รวมท้ังมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลอย!างเปDนระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสู�การปฏิบัติ มีกลไกท่ีสอดรับ/สอดคล
องต้ังแต!ระดับการจัดทายุทธศาสตร� การ
นําไปสู!การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมท้ังมีกลไกในการกํากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร�ชาติสู!การปฏิบัติอย!างมีประสิทธิภาพและหน!วยงานปฏิบัติจะต
องมีความเข
าใจ สามารถกําหนดแผนงาน
โครงการให
สอดคล
องกับเปYาหมายท่ีกําหนดไว
ในยุทธศาสตร�ชาติ 
 
 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

เน่ืองด
วยในการจัดทําแผนพัฒนาสามปWขององค�การปกครองส!วนท
องถิ่นน้ัน  จะต
องสอดคล
องกับ
แผนยุทธศาสตร�พัฒนาขององค�กรปกครองส!วนท
องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาจะต
องสอดคล
องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ  แต!ท้ังน้ี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได

สิ้นสุดลงและการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ  ฉบับท่ี  ๑๒  อยู!ระหว!างการดําเนินการและยังไม!
ประกาศใช
 แต!ได
กําหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  เอาไว
แล
ว 

ดังน้ัน  เพ่ือให
การจัดทําแผนพัฒนาสามปW (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ของเทศบาลตําบลบ
านเหลื่อม   มี
ความสอดคล
องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ เทศบาล จึงได
นําทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติดังกล!าวมาประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปWให
เหมาะสมกับสภาวการณ�ของเทศบาล  
ซ่ึงทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ มีรายละเอียดดังน้ี  

 
๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 



๓๐ 

 

แผนพัฒนาท	องถ่ิน ๔ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองค การบริหารส&วนตําบลเมืองโพธ์ิ  อําเภอห	วยราช  จังหวัดบุรีรัมย  

 

ในช!วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคง
ประสบสภาวะแวดล
อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต!างๆ ท่ีอาจก!อให
เกิดความเสี่ยงท้ังจากภายในและภายนอก
ประเทศ อาทิ กระแสการเปaดเศรษฐกิจเสรี ความท
าทายของเทคโนโลยีใหม!ๆ การเข
าสู!สังคมผู
สูงอายุ การเกิดภัย
ธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับ 
สภาวการณ�ด
านต!างๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อมของประเทศในป\จจุบันท่ียังคงประสบ
ป\ญหาในหลายด
าน เช!น ป\ญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข!งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทาง
สังคม เปDนต
น ทําให
การพัฒนาในช!วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงจําเปDนต
องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผน
ท่ีสําคัญ ดังน้ี  

(๑) การน
อมน
าและประยุกต�ใช
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเปDนศูนย�กลางของการพัฒนาอย!างมีส!วนร!วม  
(๓) การสนับสนุนและส!งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู!ความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน สังคมอยู!ร!วมกันอย!างมีความสุข 

 
๒. สถานะของประเทศ 

๒.๑ ด
านเศรษฐกิจ 
๒.๑.๑  ๓ ป(แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ เริ่มแสดงให
เห็นถึงข
อจากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

แม
ว!าเศรษฐกิจของไทยในระยะท่ีผ!านมา (ยกเว
นช!วงวิกฤตการณ�ทางเศรษฐกิจ ปW ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัวได
ดีเฉลี่ย
ประมาณร
อยละ ๕ ต!อปW จนท
าให
รายได
ประชาชาติต!อหัว (GNP Per Capita) ในปW ๒๕๕๗ มาอยู!ท่ีประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ 
บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร� สรอ. ต!อคนต!อปW ซ่ึงท
าให
ประเทศไทยได
ขยับฐานะขึ้นมาเปDนประเทศรายได
ปาน
กลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต!ในระยะ ๘ ปWท่ีผ!านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความ
ผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร
อยละ ๓.๒ ชะลอจากร
อยละ ๕.๗ ในช!วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ ซ่ึงตํ่ากว!าศักยภาพของ
ระบบเศรษฐกิจและตํ่ากว!าระดับท่ีจะทําให
ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได
ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดย
สาเหตุท่ีสําคัญประการหน่ึงมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย!างต!อเน่ือง ดังจะเห็นได
จาก สัดส!วนการลงทุน
รวมต!อผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร
อยละ ๔๑.๓ ในช!วงปW ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ 
เปDนร
อยละ ๒๕.๕ ในช!วงปW ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากน้ี เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบว!าอัตราการขยายตัว
ของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช!วงปW ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู!ท่ีประมาณร
อยละ ๔.๙ ตํ่ากว!าสิงคโปร�และมาเลเซียซ่ึงมี 
ระดับการพัฒนาท่ีสูงกว!าไทย 

๒.๒.๒ การปรับโครงสร
างการผลิตสู�ประเทศรายได
ปานกลางข้ันสูง แต�ความสามารถในการแข�งขันเริ่ม
ลดลง โครงสร
างการผลิตของไทยได
เปลี่ยนผ!านจากภาคเกษตรไปสู!ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น (สัดส!วนของภาค
เกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปW ๒๕๕๓ ท่ีระดับร
อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เปDนร
อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ 
ในปW ๒๕๕๗ ตามล
าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได
มีการสั่งสมองค�ความรู
และเทคโนโลยีอย!างต!อเน่ือง ท
าให
มีการพัฒนา
จากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต
การบริหารจัดการของเงินทุนต!างชาติมาเปDนอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) 
และอุตสาหกรรมท่ีมีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต
เครือข!ายของบริษัทแม!ในต!างชาติและของนักลงทุนไทยท่ีมีสัดส!วนสูงขึ้น จน
ประเทศไทยกลายเปDนประเทศรายได
ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย
ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยัง
ภาคอุตสาหกรรมและบริการท่ีมีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว!า ทําให
ผลิตภาพแรงงานในระยะท่ีผ!านมายังเพ่ิมในระดับท่ีน!า
พอใจแต!การชะลอตัวของกําลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของกําลังแรงงานเปDนไปอย!างล!าช
า ประกอบกับ
ผลิตภาพการผลิตของป\จจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ท่ีลดลงท
าให
ความสามารถในการแข!งขัน
ระหว!างประเทศในระยะหลังลดลงซ่ึงสะท
อนมาท่ีปริมาณการส!งออกรวมขยายตัวช
าลงจากร
อยละ ๙.๗ ต!อปWในช!วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เปDนเฉลี่ยร
อยละ ๑.๑ ในช!วง ๓ ปWของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปIจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู�ในระดับต่ําทําให
ขาดพลังในการขับเคลื่อน
การขยายตัวทางเศรษฐกิจให
หลุดพ
นจากการเป<นประเทศรายได
ปานกลาง ซ่ึงต
องอาศัยการผลิตท่ีมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การผลิตท่ีเปDนของตนเองมากขึ้น แม
ว!าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช!วงก!อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ จะอยู!
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ในระดับท่ีน!าพอใจก็ตาม แต!มีแนวโน
มลดลงในระยะ ๘ ปW ท่ีผ!านมา และยังมีความล!าช
าเมื่อเทียบกับประเทศท่ีเริ่มพัฒนา
ประเทศในช!วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข
าสู!การเปDนประเทศรายได
สูงในช!วงก!อนหน
า ท้ังน้ี
การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร
อยละ ๓.๓๒ ในช!วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ เปDนร
อยละ ๒.๐๕ ในช!วง
ครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ท
าให
ประเทศไทยจ
าเปDนต
องให
ความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของป\จจัย
แรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร�งด
านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป<นอุปสรรคต�อการแก
ไขปIญหาเชิง
โครงสร
าง การรองรับเง่ือนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม
ว!า
เศรษฐกิจไทยจะประสบป\ญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปW ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต!การให
ความสําคัญ
กับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท
าให
เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู!ในเกณฑ�ท่ีแข็งแกร!ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบ
กับประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาในระดับใกล
เคียงกันอย!างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซ่ึงเปDนจุดแข็งของเศรษฐกิจ
ไทยและเอ้ืออ
านวยต!อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย!างต!อเน่ืองเริ่มมีสัญญาณท่ีจะเปDนข
อจ
ากัดต!อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหน้ีสาธารณะซ่ึงเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร
อยละ ๓๗.๙ ในช!วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ 
เปDนร
อยละ ๔๒.๒ ในช!วง ๓ ปWแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ชี้ให
เห็นว!าแม
จะอยู!ภายใต
กรอบวินัยทางการคลังแต!มี
แนวโน
มเพ่ิมขึ้นจากผลของการดําเนินมาตรการกระตุ
นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะท่ีผ!านมาและจะเปDนข
อจ
ากัดต!อการใช

มาตรการทางการคลังในการกระตุ
นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต!อไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข�งขันโดยรวมยังปรับตัวดีข้ึนไม�มากนัก เน่ืองจากต!างประเทศมีพลัง
การขับเคลื่อนมากกว!าไทย และประเทศไทยอยู!ในสถานการณ�การแข!งขันท่ีอยู!ตรงกลางระหว!างประเทศท่ีมีความได
เปรียบ
ด
านต
นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศท่ีมีความก
าวหน
าและความสามารถในการแข!งขันทางนวัตกรรมและ
ความคิดสร
างสรรค� โดยในปW พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได
จัดอันดับความสามารถในการแข!งขันของ
ประเทศไทยเปDนอันดับท่ี ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปW พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for Management 
Development) ได
จัดอันดับไว
ท่ี ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นน
า ในขณะท่ีผลการวิจัยประเทศท่ีมีความสะดวกในการเข
าไป
ประกอบธุรกิจประจ
าปW ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕  ซ่ึงดําเนินการโดยธนาคารโลกน้ันประเทศไทยได
รับ
การจัดให
อยู!ในอันดับท่ี ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก  

๒.๑.๖ สถานการณ0การพัฒนาวิทยาศาสตร0 เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได
รับการยกระดับ
ดีข้ึนจากการผนึกกําลังของหน!วยงานด
านวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให
เกิดความมั่นใจ
ของภาคธุรกิจเอกชน แต!ยังคงอยู!ในระดับตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ!มประเทศท่ีมีรายได
สูง โดยในปW ๒๕๕๗ อันดับความ
พร
อมด
านโครงสร
างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร�อยู!ท่ี ๔๗ และด
านเทคโนโลยีท่ี ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศท่ีจัดอันดับโดย IMD 
ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับท่ี ๓๗ และ ๔๓ ตามลําดับในปW ๒๕๕๑ และตลอดช!วงระยะเวลา ๑๔ ปWท่ีผ!านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) 
ค!าเฉลี่ยการลงทุนด
านการวิจัยและพัฒนาต!อ GDP ยังคงอยู!ในระดับร
อยละ ๐.๑๗ ต!อ GDP โดยในปW ๒๕๕๖ (ข
อมูลล!าสุด) 
ประเทศไทยมีการลงทุนด
านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเปDนร
อยละ ๐.๔๘ ต!อ GDP โดยเปDนการลงทุนวิจัยและพัฒนาจาก
ภาครัฐประมาณร
อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร
อยละ ๔๗ ขณะท่ีประเทศท่ีพัฒนาแล
ว เช!น เกาหลีใต
 ญ่ีปุZน 
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค!าใช
จ!ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู!ท่ีร
อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต!อ GDP ในปW 
๒๕๕๕ ตามลําดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด
านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ
านวนไม!เพียงพอต!อการส!งเสริมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก
าวหน
า โดยในปW ๒๕๕๖ บุคลากรด
านการวิจัยและพัฒนามี
จ
านวน ๑๑ คนต!อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล
ว ส!วนใหญ!จะอยู!ท่ีระดับ ๒๐-๓๐ คน
ต!อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณ0ด
านโครงสร
างพ้ืนฐานยังคงมีปIญหาในหลายๆ ด
าน ประกอบด
วยรูปแบบการขนส!งยัง
ไม!สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเปDนทางน
าและทางรางได
ตามเปYาหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการให
บริการ 
การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให
บริการน
าประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักใน
ภูมิภาค และมีแหล!งน
าดิบไม!เพียงพอ การให
บริการ ICT ยังไม!ท่ัวถึงกระจุกตัวอยู!ในเมือง และมีราคาค!อนข
างสูง 
ประสิทธิภาพการใช
พลังงานของประเทศมีแนวโน
มลดลงเล็กน
อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด
านความมั่นคงท้ังใน
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ระยะสั้นและระยะยาว นอกจากน้ัน การส!งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด
านพลังงานและ 
ICT อยู!ในระดับตํ่าและมีข
อจ
ากัด ยังไม!สามารถพัฒนาต!อยอดในเชิงพาณิชย�ได
อย!างเปDนรูปธรรมนอกจากน้ี ด
านบุคลากร
และการบริหารจัดการ รวมท้ังกฎหมายท่ีเกี่ยวข
องกับการบริหารจัดการด
านโครงสร
างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะการคุ
มครองทรัพย�สินทางป\ญญา การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส� การรักษาความปลอดภัย และข
อจ
ากัดต!อการ
ท
าธุรกิจใหม!และการประกอบกิจการในต!างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด
านโลจิสติกส�ยังขาดความรู
และทักษะเฉพาะด
าน
ท่ีตรงต!อความต
องการของอุตสาหกรรม เช!น ความรู
ด
านภาษา ความรู
ด
านเทคโนโลยี และความรู
ในการดําเนินธุรกิจ
ต!างประเทศ เปDนต
น 

๒.๒ ด
านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร
างประชากรเปลี่ยนแปลงเข
าสู�การเป<นสังคมสูงวัย แต�ยังคงมีปIญหาท้ังในเชิงปริมาณและ

คุณภาพของประชากรในทุกช�วงวัย เน่ืองจากป\จจัยหลักๆ ได
แก! 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย�างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม�สมวัยและการตั้งครรภ0

ในกลุ�มวัยรุ�นท่ีมีแนวโน
มเพ่ิมข้ึน อัตราการเจริญพันธุ�รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช!วงปW ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เปDน ๑.๖๒ คน 
ในช!วงปW ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว!าในปW ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน
มลดลง และแรงงานกว�าร
อยละ ๓๐ เป<นประชากรกลุ�มเจเนอเรช่ัน Y 
(Gen Y)* ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมข้ึนช
า ซ่ึงจะเป<นข
อจากัดต�อการพัฒนาในระยะต�อไป กําลังแรงงานของไทยมีจ
านวน 
๓๘.๙ ล
านคนในช!วงปW ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร
อยละ ๐.๑ ในปW ๒๕๕๖ และร
อยละ ๐.๒ ในปW ๒๕๕๗ ขณะท่ีผลิต
ภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร
อยละ ๒.๒ ต!อปWในช!วง ๑๐ ปWท่ีผ!านมา (ปW ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต!ยังตํ่ากว!าประเทศเพ่ือนบ
าน 
เช!น มาเลเซีย ๑ เท!าตัว และสิงคโปร� ๕ เท!าตัว และกําลังแรงงานกว!าร
อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต
นและตํ่ากว!า 
นอกจากน้ี กําลังแรงงานกลุ!มเจเนอเรชั่นวาย ซ่ึงมีจํานวนร
อยละ ๒๗ ของประชากรในปW ๒๕๕๓ มีลักษณะความเปDน
ป\จเจกสูง ไม!ให
ความสําคัญกับการมีครอบครัว ส!งผลต!อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ�รวมของ
ประเทศในอนาคต 

(๓) กลุ�มผู
สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน
มเพ่ิมสูงข้ึน สะท
อนถึงภาระค�าใช
จ�ายด
านสุขภาพ
ท่ีเพ่ิมมากข้ึน ขณะท่ีผู
สูงอายุจานวนมากยังมีรายได
ไม�เพียงพอในการยังชีพ ผู
สูงอายุมีแนวโน
มเพ่ิมขึ้นจาก ๑๐.๓ ล
านคน 
(ร
อยละ ๑๖.๒) ในปW ๒๕๕๘ เปDน ๒๐.๕ ล
านคน (ร
อยละ ๓๒.๑) ในปW ๒๕๘๓ การเพ่ิมขึ้นของผู
สูงอายุวัยกลางและวัย
ปลายจะส!งผลต!อภาระค!าใช
จ!ายในการดูแลท่ีเพ่ิมสูงขึ้น แม
ผู
สูงอายุมีส!วนร!วมในกําลังแรงงานเพ่ิมขึ้น แต!มีรายได
ไม!
เพียงพอกับค!าใช
จ!าย เน่ืองจากมีการออมน
อย และแหล!งรายได
หลักร
อยละ ๗๘.๕ ของรายได
ท้ังหมดมาจากการเกื้อหนุน
ของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลายรูปแบบ
มากข้ึน อัตราการเจริญพันธุ�ท่ีลดลงส!งผลให
ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปW ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในปW 
๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ!น และครัวเรือนแหว!งกลางมีการขยายตัวมากท่ีสุดในช!วงปW ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส!งผล
ให
ความสัมพันธ�ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทําให
ครอบครัวเสี่ยงต!อการล!มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปIญหาเชิงคุณภาพท้ังด
านสุขภาพ การเรียนรู
 และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทยมีอายุ
คาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปW ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปW เพศหญิง ๗๘.๒ ปW แต!เสียชีวิตก!อนวัย
อันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เน่ืองจากโรคไม!ติดต!อและอุบัติเหตุ อย!างไรก็ตาม คนไทยได
รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น 
จ
านวนปWการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปW เพ่ิมขึ้นอย!างต!อเน่ือง โดยช!วงปW ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มี
การศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปW ขณะท่ีคุณภาพการศึกษาอยู!ในระดับตํ่า สะท
อนได
จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปW ๒๕๕๖ มีค!าเฉลี่ยตํ่ากว!าร
อยละ ๕๐ นอกจากน้ี คนไทยส!วนใหญ!มีป\ญหาด
านคุณธรรมจริยธรรม 
โดยผลการวิจัยและการสํารวจต!างๆ พบว!าป\ญหาสําคัญท่ีสุด คือ ความซ่ือสัตย�สุจริต และการทุจริตคอร�รัปชัน โดยเห็นว!า
ต
องส!งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร!งด!วน 

๒.๒.๔ สถานการณ0ความยากจนมีแนวโน
มลดลง แต�ยังคงมีความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได
 สัดส!วน
คนจนลดลงอย!างต!อเน่ืองจากร
อยละ ๔๒ ในปW ๒๕๔๓ เหลือร
อยละ ๑๐.๙ ในปW ๒๕๕๖ แต!ความยากจนยังกระจุกตัว
หนาแน!นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะท่ีความเหลื่อมล
าด
านรายได
มีแนวโน
มดีขึ้นเล็กน
อย ค!าสัมประสิทธิ์
ความไม!เสมอภาค (Gini Coefficient) ด
านรายได
ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปW ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปW ๒๕๕๖ อย!างไรก็ตาม
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ความแตกต!างของรายได
ระหว!างกลุ!มคนรวยท่ีสุดกับกลุ!มคนจนท่ีสุดแตกต!างกันถึง ๓๔.๙ เท!า ในปW ๒๕๕๖ โดยกลุ!มคน
รวยท่ีสุดร
อยละ ๑๐ ถือครองรายได
สูงถึงร
อยละ ๓๖.๘ ของรายได
ท้ังหมด ขณะท่ีกลุ!มคนจนท่ีสุดร
อยละ ๑๐ ถือครอง
รายได
เพียงร
อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานท่ีสําคัญจากโครงสร
างเศรษฐกิจท่ีไม!สมดุล ส!งผลให
การกระจายประโยชน�ของการ
พัฒนาไปยังกลุ!มคนต!างๆ ในสังคมไม!ท่ัวถึง* ประชากรท่ีเกิดช!วงปW ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล
าระหว�างกลุ�มคนยังคงเป<นปIญหาสําคัญของสังคมไทย อัน 
เน่ืองมาจาก 

(๑) ความเหลื่อมล
าด
านสินทรัพย0ท้ังด
านการเงินและการถือครองท่ีดินยังคงกระจุกตัวอยู�ในกลุ�ม
คนเพียงส�วนน
อย โดยเฉพาะอย!างย่ิงการถือครองท่ีดินโดยกลุ!มผู
ถือครองท่ีดินร
อยละ ๒๐ มีการถือครองท่ีดินมากท่ีสุด มี
สัดส!วนการถือครองท่ีดินสูงกว!ากลุ!มผู
ถือครองท่ีดินร
อยละ ๒๐ ท่ีมีการถือครองท่ีดินน
อยท่ีสุด ๓๒๕.๗ เท!า เน่ืองจาก
ป\ญหากรรมสิทธิ์ท่ีดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่ีดินว!างเปล!าของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข
าไม�ถึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ขณะท่ีโอกาสในการเข
าถึงการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรียังมีความแตกต�างกันตามฐานะของกลุ�มประชากร ระหว�างเขตเมือง-ชนบทและระหว�างภูมิภาค มีป\จจัยหลักมา
จากป\ญหาเรื่องค!าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ!มประชากรร
อยละ ๑๐ ท่ีมีฐานะความเปDนอยู!ดีท่ีสุด มีโอกาส
เข
าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว!ากลุ!มประชากรร
อยละ ๑๐ ท่ีมีฐานะความเปDนอยู!ด
อยท่ีสุดประมาณ ๑๙.๑ เท!า 
นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว!านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท!า 

(๓) คุณภาพการให
บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล
ากันระหว�างภูมิภาค โดยเฉพาะการ
กระจายทรัพยากรทางการแพทย�และสาธารณสุข อาทิ จากการสํารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปW ๒๕๕๖ พบว!า 
อัตราส!วนแพทย�ต!อประชากรระหว!างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต!างกันถึง ๓.๖ เท!า 

(๔) ความเหลื่อมล้ําการเข
าถึงการคุ
มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข
าถึงการ
คุ
มครองมากขึ้น จากการเข
าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ท่ีเพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ ล
านคน ในปW ๒๕๕๕ เปDน ๒.๔๗๑ ล
าน
คน ในปW ๒๕๕๗ ทําให
แรงงานในระบบมีสัดส!วนเพ่ิมขึ้นเปDนร
อยละ ๔๒.๔ ในปW ๒๕๕๗ อย!างไรก็ตาม แรงงานในระบบ
ได
รับค!าจ
างเฉลี่ยสูงกว!าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท!า ในปW ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลื่อมล้ําด
านกระบวนการยุติธรรม เน่ืองจากประชาชนไม!เข
าใจกฎหมาย เข
าไม!ถึง
กระบวนการยุติธรรม และหน!วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทํางาน นอกจากน้ี ผู
มีรายได
น
อยมัก
ไม!ได
รับความเปDนธรรม ไม!สามารถต!อสู
คดีจากการท่ีไม!สามารถรับภาระค!าใช
จ!ายในกระบวนการยุติธรรมและต
องใช

ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากข้ึน จากการท่ีคนไทยกว!าร
อยละ ๙๙.๙ ได
รับความคุ
มครอง
ทางด
านสุขภาพ โดยอยู!ภายใต
ระบบประกันสุขภาพถ
วนหน
าร
อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร
อยละ  ๑๖.๗ และระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข
าราชการ/รัฐวิสาหกิจร
อยละ ๗.๑ ขณะท่ี กลุ!มผู
ด
อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได
มั่นคงขึ้น
และมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปW ๒๕๕๘ ผู
สูงอายุได
รับการสงเคราะห�เบ้ียยังชีพเพ่ิมขึ้นเปDนแบบขั้นบันไดตามช!วง 
 
อายุ ๘.๓ ล
านคน จากผู
สูงอายุท้ังประเทศ ๑๐.๔ ล
านคน ส!วนผู
พิการได
รับเบ้ียยังชีพเพ่ิมขึ้นเปDน ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู

พิการร
อยละ ๘๙.๕ และรัฐให
เงินอุดหนุนแก!เด็กด
อยโอกาสท่ีอยู!ในครอบครัวยากจนให
ได
รับการเลี้ยงดูท่ีมีคุณภาพภายใต

โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย!างไรก็ตาม สวัสดิการด
านท่ีอยู!อาศัยยังไม!ครอบคุลมกลุ!มผู
มีรายได
น
อยและ
ผู
ยากไร
 แม
ว!ารัฐจัดสวัสดิการด
านท่ีอยู!อาศัยภายใต
โครงการต!างๆ แต!ป\จจุบันกลุ!มผู
มีรายได
น
อยและรายได
ปานกลางยัง
ไม!มีกรรมสิทธิ์ในท่ีอยู!อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย!างไรก็ตาม รัฐเริ่มให
ความสําคัญกับการพัฒนาท่ีอยู!อาศัยแก!
ผู
สูงอายุโดยเฉพาะผู
ท่ีมีรายได
น
อยและผู
ยากไร
 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน
มเป<นสังคมพหุวัฒนธรรมมากข้ึน 
อาทิ การให
คุณค!ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก!ตัว ไม!รู
จักเสียสละ ไม!
เอ้ือเฟtuอเผ่ือแผ! และขาดความรับผิดชอบ นอกจากน้ียังมีแนวโน
มการเปDนสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข
ามาของ
แรงงานต!างชาติท่ีก!อให
เกิดการน
าเอาวัฒนธรรมต
นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท
องถิ่น 

๒.๒.๘ ความเข
มแข็งของชุมชนมีแนวโน
มท่ีดีข้ึน ชุมชนสามารถแก
ปIญหาและสนองตอบความต
องการของ
ชุมชนด
วยตนเองได
ดีข้ึน โดยมีกระบวนการจัดท
าแผนชุมชนท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และบูรณาการเปDนแผนตําบลเพ่ือ
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เชื่อมโยงกับแผนขององค�กรปกครองส!วนท
องถิ่น แผนพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให
ได
รับการสนับสนุนท้ัง
ในด
านองค�ความรู
และงบประมาณในกิจกรรมท่ีเกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ!มท
ากิจกรรมท้ังด
านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล
อมและเชื่อมโยงเปDนเครือข!ายเพ่ิมขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห!งในปW ๒๕๕๕ เปDน ๑๕๒,๓๗๗ แห!ง ในปW ๒๕๕๖ 
ส!วนใหญ!เปDนกลุ!มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร
อยละ ๓๒.๕๑ ขององค�กรท้ังหมด และองค�กรการเงิน ร
อยละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไม�ยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกต�างกันส�งผลให
เกิดความขัดแย
งในสังคม ในช!วงระยะเวลา
กว!า ๑๐ ปWท่ีผ!านมา ความขัดแย
งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ!มต!างๆ ท่ีมีความรุนแรงมากขึ้น นําไปสู!ความ
สูญเสียต!อชีวิต ทรัพย�สิน และส!งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนท้ังทางตรงและทางอ
อม 

 
 

๒.๓ ด
านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส�วนใหญ�ถูกนาไปใช
ในการพัฒนาจานวนมาก ก�อให
เกิดความเสื่อมโทรมอย�าง

ต�อเน่ืองและเกิดปIญหาความขัดแย
งในการใช
ประโยชน0ทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน 
(๑) พ้ืนท่ีปGาไม
ลดลง เน่ืองจากจ
านวนประชากรท่ีเพ่ิมมากขึ้น ท
าให
ความต
องการใช
ท่ีดินเพ่ือ

การผลิตทางการเกษตร การอยู!อาศัย และการพัฒนาโครงสร
างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด
วย พ้ืนท่ีปZาไม
จึงถูกบุกรุกท
า
ลายมากขึ้น โดยพ้ืนท่ีปZาไม
ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล
านไร! หรือร
อยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนท่ีท้ังหมดของประเทศในปW ๒๕๐๔ 
เปDน ๑๐๒ ล
านไร! หรือคิดเปDนร
อยละ ๓๑.๖ ในปW ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทาให
ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและ
ท่ีดินมีป\ญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช
ประโยชน�ท่ีไม!ถูกต
องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การ
ชะล
างพังทลายของดิน นอกจากน้ี ยังมีป\ญหาพ้ืนท่ีสูงชันหรือพ้ืนท่ีภูเขา ซ่ึงมีข
อจํากัดในการนําไปใช
ประโยชน� การใช

ทรัพยากรท่ีดินของประเทศยังไม!มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน!วยงานท่ีเกี่ยวข
อง การบริหารจัดการท่ีดินมี
ป\ญหาความไม!เปDนธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองท่ีดิน ความหลากหลายทางชีวภาพกําลังตกอยู!ภายใต
ภาวะถูก
คุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศปZาไม
อย!างต!อเน่ืองเปDนเวลานาน 

(๓) ปGาชายเลนและระบบนิเวศชายฝIiงถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช
ประโยชน�อ่ืนๆ 
จ
านวนมาก เช!น การเพาะเลี้ยงชายฝ\wง โดยเฉพาะการท
านากุ
ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท
าให
พ้ืนท่ีปZาชาย
เลนลดลงจากปW ๒๕๐๔ ท่ีมีพ้ืนท่ีปZาชายเลนกว!า ๒.๓ ล
านไร! เหลือเพียง ๑.๕ ล
านไร! ในปW ๒๕๕๒ คิดเปDนการลดลงร
อยละ 
๓๔.๘ ท
าให
รัฐเริ่มมีนโยบายปกปYองปZาชายเลนอย!างจริงจัง โดยไม!อนุญาตการต!อสัมปทานบัตรท้ังหมดต้ังแต!ปW ๒๕๓๔ 
และห
ามการใช
ประโยชน�อ่ืนๆ อย!างไรก็ตาม ในระหว!างปW ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว!า ปZาชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปW ๒๕๕๔ 
ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล
านตัน ลดลงจากปW ๒๕๔๙ ท่ีมีปริมาณ ๒.๔๒ ล
านตัน ในขณะท่ีพ้ืนท่ี
เพาะเลี้ยงสัตว�น
าชายฝ\wงของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย!างต!อเน่ืองจากปริมาณความต
องการสัตว�น
าท่ีเพ่ิมมากขึ้น 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม�เพียงพอกับความต
องการ แต�ประสิทธิภาพการใช
พลังงานดี
ข้ึน ความต
องการใช
พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปWท่ีผ!านมาแต!การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย�เพ่ือการบริโภค
ภายในประเทศไม!เพียงพอกับความต
องการ ท
าให
ต
องน
าเข
าจากต!างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปW ๒๕๕๕ ต
องน
าเข
าเพ่ิมขึ้น
ร
อยละ ๖ อยู!ท่ีระดับ ๑.๐๘ ล
านบาร�เรลเทียบเท!าน
ามันดิบต!อวัน คิดเปDนร
อยละ ๕๔ ของความต
องการใช
ในปW ๒๕๕๕ 
และคิดเปDนร
อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน
ามันดิบมีการน
าเข
าสูงท่ีสุดคิดเปDนร
อยละ ๗๖ ของการน
าเข
าพลังงานท้ังหมด 
ขณะท่ีการใช
พลังงานเชิงพาณิชย�ขั้นต
นในปW ๒๕๕๕ เพ่ิมขึ้นร
อยละ ๖.๘ อยู!ท่ีระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร�เรลเทียบเท!าน
ามัน
ดิบต!อวัน ท้ังน้ี ประสิทธิภาพการใช
พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน
มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช
พลังงานตํ่า
กว!าอัตราขยายตัวของ 
GDP โดยในปW ๒๕๕๕ การเพ่ิมขึ้นของ GDP ร
อยละ ๑ ขณะท่ีมีการใช
พลังงานเพ่ิมขึ้นเพียงร
อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรนํ้ายังมีส�วนท่ีไม�สามารถจัดสรรได
ตามความต
องการ ประเทศไทยประกอบด
วย 
๒๕ ลุ!มนํ้าหลัก นํ้าทําตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล
านลูกบาศก�เมตร ขณะท่ีการพัฒนาแหล!งเก็บกักน
าใน
ประเทศมีความจุคิดเปDนร
อยละ ๒๘ ของปริมาณน
าท!าธรรมชาติ มีแอ!งน
าบาดาลท้ังหมด ๒๗ แอ!งนํ้าบาดาล มีปริมาณ
การกักเก็บในชั้นน
าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล
านล
านลูกบาศก�เมตร มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาขึ้นมาใช
ได
 โดยไม!กระทบ
ต!อปริมาณน
าบาดาลท่ีมีอยู!ได
รวมปWละ ๖๘,๒๐๐ ล
านลูกบาศก�เมตรอย!างไรก็ตาม การพัฒนาน
าบาดาลขึ้นมาใช
 มีข
อจ
า



๓๕ 

 

แผนพัฒนาท	องถ่ิน ๔ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองค การบริหารส&วนตําบลเมืองโพธ์ิ  อําเภอห	วยราช  จังหวัดบุรีรัมย  

 

กัดในเรื่องขงความคุ
มทุน เน่ืองจากมีค!าใช
จ!ายในการสูบนํ้า และการดําเนินการสํารวจสูง ขณะท่ีภาพรวมความต
องการ
ใช
น
าในประเทศ ในปW ๒๕๕๗ มีจํานวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล
านลูกบาศก�เมตร โดยท่ีศักยภาพของการเข
าถึงแหล!งน
า
ของภาคส!วนต!างๆ มีจํานวน ๑๐๒,๑๔๐ ล
านลูกบาศก�เมตร และยังไม!สามารถจัดสรรน
าตามความต
องการได
อีกประมาณ 
๔๙,๖๑๐ ล
านลูกบาศก�เมตร 

๒.๓.๒ ปIญหาสิ่งแวดล
อมเพ่ิมสูงข้ึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปIญหาขยะมูลฝอยยังไม�ได
รับการแก
ไขอย�างมีประสิทธิภาพ แนวโน
มอัตราการเกิดขยะมูล

ฝอยเฉลี่ยต!อคนต!อวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปW ๒๕๕๓ เปDน ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปW ๒๕๕๗ 
สถานท่ีกําจัดขยะแบบถูกต
องตามหลักวิชาการมีเพียงร
อยละ ๑๙ และมีการนํามูลฝอยกลับไปใช
ประโยชน�เพียงร
อยละ 
๑๘ ทําให
มีปริมาณขยะสะสมตกค
างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล
านตัน ในปW ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปW ๒๕๕๗ มีประมาณ 
๒.๖๙ ล
านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส�มีแนวโน
มเพ่ิมขึ้นร
อยละ ๑๐ ต!อปW เน่ืองจากความก
าวหน
าทางเทคโนโลยีท่ีมีการ
ปรับเปลี่ยนอย!างรวดเร็ว ส!งผลให
ในอนาคตอาจต
องประสบป\ญหาการกําจัดซากของเสียเหล!าน้ี หากภาครัฐไม!มีมาตรการ
หรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย!างครบวงจร ขณะท่ีการจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถ
จัดการได
ประมาณร
อยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน
าของเสียอันตรายกลับมาใช
ประโยชน�ใหม!มากขึ้น แต!ยังพบ
การลักลอบท้ิงกากอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนท่ีอย!างต!อเน่ือง เน่ืองจากต
นทุนในการกําจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห�ง แต�มีแนวโน
มดีข้ึน ในปW ๒๕๕๗ พบสารมลพิษ
ทางอากาศเกินค!ามาตรฐานในหลายพ้ืนท่ีของประเทศ และท่ีเปDนป\ญหาสําคัญได
แก!ฝุZนละออง ก�าซโอโซน และสารอินทรีย�
ระเหยง!าย (VOCs) โดยมีพ้ืนท่ีวิกฤติในเขตพ้ืนท่ีมาบตาพุด จังหวัดระยอง ท่ียังคงประสบป\ญหาสารอินทรีย�ระเหยง!าย 
ในขณะท่ีพ้ืนท่ีอ่ืน เช!น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม! ขอนแก!น พบสารเบนซินเกินค!ามาตรฐาน แต!ส!วนใหญ!มีปริมาณ
ลดลงจากปWท่ีผ!านมา ซ่ึงได
รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน
ามันเชื้อเพลิงเมื่อต
นปW ๒๕๕๗ ท้ังน้ี ในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร การท่ีป\ญหาฝุZนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส!วนหน่ึงเปDนผลการปรับปรุงมาตรฐานน
ามัน
เชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เปDน EURO ๔ ต้ังแต!ปW ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส!งสาธารณะและทางจักรยาน การเข
มงวด
กับการตรวจจับรถควันดํา อย!างไรก็ตาม ป\ญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนท่ีมาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต�จ
านวน
มากสําหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน พบว!าสถานการณ�ดีขึ้นเปDนล
าดับ โดยความร!วมมือและการ
ทํางานระหว!างภาครัฐ องค�กรปกครองส!วนท
องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพนํ้าท่ีอยู�ในเกณฑ0ดีมีแนวโน
มลดลง สถานการณ�คุณภาพนํ้าในช!วง ๑๐ ปWท่ีผ!านมา 
(พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน
มเสื่อมโทรมลง โดยแหล!งน
าท่ีอยู!ในเกณฑ�ดีมีแนวโน
มลดลงส!วนแหล!งน
าท่ีอยู!ในเกณฑ�
พอใช
และเสื่อมโทรมมีแนวโน
มเพ่ิมขึ้น สาเหตุสําคัญมาจากการชะหน
าดินท่ีมีปุeยตกค
างจากการเกษตรและการปศุสัตว� 
และการระบายน
าเสียจากชุมชน ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน มีจํานวนไม!เพียงพอต!อการบําบัดนํ้าเสียท่ีเพ่ิมขึ้นตาม
การขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยป\จจุบัน มีปริมาณน
าเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล
านลูกบาศก�เมตรต!อวัน 
ขณะท่ีระบบบ
าบัดน
าเสียรองรับน
าเสียท่ีเกิดขึ้นได
เพียงร
อยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล�อยกjาซเรือนกระจกเพ่ิมข้ึน แต�อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล!อยก�าซ
เรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน
มเพ่ิมขึ้นอย!างต!อเน่ือง ตามปริมาณความต
องการใช
พลังงานท่ีเพ่ิมขึ้นตามการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห!งชาติฉบับท่ี ๒ การจัดท
าบัญชีก�าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุ
ว!าประเทศไทยมีการปล!อยก�าซเรือนกระจก ในปW ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล
านตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท!า และเพ่ิม
เปDน ๒๖๕.๙ ล
านตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท!า ในปW ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล!อยก�าซเรือนกระจกมีแนวโน
มเพ่ิมขึ้น
ร
อยละ ๓.๓ ต!อปW อย!างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช!วง ๕ ปWท่ีผ!านมา ท้ังน้ีเน่ืองมาจากมาตรการการลดก�าซเรือน
กระจกต!างๆ ท่ีมีการดําเนินงานเพ่ิมมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก�าซเรือนกระจกในภาคปZาไม
และการใช

ประโยชน�ท่ีดินมีแนวโน
มเพ่ิมมากขึ้นร
อยละ ๑.๑ จึงส!งผลให
ภาคดังกล!าวเปDนภาคท่ีมีความสําคัญมากในการเพ่ิมการดูด
กลับและช!วยลดปริมาณการปล!อยก�าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย�างยิ่งอุทกภัยเกิดข้ึนบ�อยครั้งและมีความรุนแรงมากข้ึน ส�งผล
กระทบต�อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ท้ังอุทกภัย ภัยแล
ง วาตภัย และดินถล!ม สร
างความเสียหายนับเปDน
มูลค!ากว!าหมื่นล
านบาท อันเปDนผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย!าง
ย่ิงอุทกภัยมีแนวโน
มและความถี่มากขึ้น ซ่ึงจะส!งผลกระทบต!อภาคการผลิตและวิถีการดํารงชีวิตของคนไทยเปDนประจ
า
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ทุกปWในมิติของจ
านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว!าภัยแล
งเปDนภัยธรรมชาติท่ีส!งผลกระทบต!อประชากรเปDนจ
านวนมากกว!า
ภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะท่ีนํ้าท!วมเปDนภัยธรรมชาติท่ีส!งผลให
ประเทศไทยถูกจัดอยู!ในล
าดับประเทศท่ีมีความเสี่ยงต
นๆ 
ของโลก 

๒.๔ ด
านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ด
านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต
องให
ความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย�างเร�งด�วนจากการประเมินผ!าน
ดัชนีความอยู!เย็นเปDนสุขร!วมกันในสังคมไทย ชี้ว!า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู!เย็นเปDนสุขร!วมกันอยู!ในระดับปานกลาง
ในปW ๒๕๕๖ แต!องค�ประกอบด
านสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาลอยู!ในระดับท่ีต
องเร!งแก
ไข สถานการณ�ดังกล!าว ถือ
เปDนความจ
าเปDนของประเทศไทยท่ีจะต
องให
ความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย!างเร!งด!วน เน่ืองจากสถานการณ�วิกฤต
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว!าด
วยการสร
าง
ระบบบริหารกิจการบ
านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย!างน
อย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม 
(๓) หลักความโปร!งใส (๔) หลักความมีส!วนร!วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ
มค!า ขณะน้ี ได
มีการสะสมตัว
และลุกลามสู!ทุกภาคส!วน ได
แก! ภาคการเมืองท้ังระดับชาติและระดับท
องถิ่นท่ีมีการซ้ือสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให

ได
รับการเลือกต้ัง มีผลประโยชน�ส!วนตนทับซ
อนกับผลประโยชน�รัฐหน!วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานท่ีไม!เปDนธรร
มาภิบาล มีการใช
อํานาจหน
าท่ีโดยมิชอบ หาผลประโยชน�ให
ตนเองและพวกพ
อง ภาคธุรกิจบางส!วนมีการร!วมมือกับ
นักการเมืองและข
าราชการ กระท
าการทุจริตเพ่ือให
ได
งานจากภาครัฐ ปaดงานอย!างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยง
ภาษี ขาดความรับผิดชอบต!อผู
บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน
มยอมรับการทุจริตต!างๆ ท่ีตนเองได
รับประโยชน�มากขึ้น 
สถาบันทางศาสนาบางส!วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีป\ญหาการบริหารจัดการทรัพย�สินของส!วนรวม 
ขาดความโปร!งใส ปล!อยให
คนบางกลุ!มใช
ศาสนาเปDนเครื่องมือแสวงหาประโยชน� สื่อมวลชนหลายสํานักวางตัวไม!เปDน
กลาง ไม!แสดงบทบาทในการต!อต
านการทุจริตหรือปกปaดข
อเท็จจริง รับผลประโยชน�จากกลุ!มนายทุนและนักธุรกิจ
การเมืองจนไม!สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได
 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต�ป( ๒๕๔๔ โดยสมาคมส!งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได
สํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย�แห!งประเทศไทยอย!างต!อเน่ือง พบว!า บริษัทจดทะเบียนท่ีมีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู!ท่ี ๗๒% ในปW ๒๕๕๗ 
ถือว!าอยู!ในระดับดีเมื่อเทียบกับปW ๒๕๔๕ ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยอยู!ท่ี ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปW ๒๕๕๔ ท่ีมี
คะแนนเฉลี่ยอยู!ท่ี ๗๗% แสดงให
เห็นว!า บริษัทจดทะเบียนไทย ให
ความสําคัญในการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือ
โอกาสในการเติบโตอย!างย่ังยืนและสร
างความเชื่อมั่นแก!ผู
ลงทุนท้ังในประเทศและต!างประเทศสู!การยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ด
านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ!นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได
จัดระเบียบการบริหารราชการแผ!นดินแบ!งออกเปDน ๓ ส!วนได
แก! บริหารราชการ
ส!วนกลาง บริหารราชการส!วนภูมิภาค และบริหารราชการส!วนท
องถิ่นท่ีใช
หลักการกระจายอํานาจท่ีส!วนกลางได
มอบ
อํานาจระดับหน่ึงให
ประชาชนในท
องถิ่นไปดําเนินการปกครองตนเองอย!างอิสระโดยท่ีไม!ขัดต!อกฎหมายของประเทศ ท้ัง
สามส!วนน้ีอยู!ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซ่ึงมีหน
าท่ีรับผิดชอบบริหารราชการแผ!นดิน รวมไปถึงการ
กําหนดนโยบายเพ่ือให
ข
าราชการน
าไปปฏิบัติ ท้ังน้ีการปฏิรูประบบราชการท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงอย!างชัดเจนใน
โครงสร
างของหน!วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกําหนดส!วน
ราชการไว
เปDน ๒๐ กระทรวง และส!วนราชการไม!สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอํานาจเกิดผลสําเร็จหลายด
านแต�ยังมีปIญหาท่ีต
องแก
ไขการกระจายอํานาจ
ให
แก! อปท. ในระยะท่ีผ!านมาได
ดําเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห!งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ 
และตามแผนการกระจายอํานาจให
แก!องค�กรปกครองส!วนท
องถิ่น และแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให
แก!องค�กรปกครองส!วนท
องถิ่นฉบับท่ี ๑ และฉบับท่ี ๒ นอกจากน้ัน มีการใช
งบประมาณเปDนตัวกระตุ
นให
เกิดการถ!าย
โอนภารกิจ หน
าท่ีและเพ่ิมรายได
ในการดําเนินงานของ อปท. โดยในปWงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส!วนของรายได
ของ
ท
องถิ่นต!อรายได
รัฐบาลคิดเปDนร
อยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมขึ้นเปDนร
อยละ ๒๕.๑๗ ในปWงบประมาณ ๒๕๕๐ และร
อยละ ๒๘.๒๑ 
ในปWงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ!ายโอนภารกิจไปแล
วตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แก! 
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อปท. ฉบับท่ี ๑ จํานวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจท่ีจะต
องถ!ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ!ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ 
ฉบับท่ี ๒ จํานวน ๗๕ งาน/กิจกรรม จาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ!ายโอนบุคลากรจากส!วนกลางให
องค�กรปกครองส!วน
ท
องถิ่น จํานวน ๙.๘๕๐ คน แบ!งเปDนข
าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข
าราชการกระทรวง
สาธารณสุขซ่ึงประจําอยู!ท่ีสถานีอนามัย จํานวน ๗๙ คน และลูกจ
างประจํา ๓,๐๙๘ คน อย!างไรก็ตามยังมีป\ญหาท่ี
ต
องการการแก
ไข เช!น การทับซ
อนของอํานาจหน
าท่ีและเขตพ้ืนท่ีระหว!างองค�การบริหารส!วนจังหวัดและเทศบาลหรื
องค�การบริหารส!วนตําบล ท
าให
การจัดบริการสาธารณะให
กับประชาชนยังขาดความสมดุล ป\ญหาการซ้ือเสียง ท
าให
การ
เลือกต้ังระดับท
องถิ่นขาดความชอบธรรม และป\ญหาการขาดแคลนรายได
ของ อปท. ซ่ึงรายได
ท่ีท
องถิ่นจัดเก็บเองใน
ภาพรวมมีสัดส!วนเพียงร
อยละ ๙.๙๐ ของรายได
รัฐบาลในปWงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพ่ิมเปDนร
อยละ ๑๐.๖๕ ใน
ปWงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท
องถิ่นจําเปDนต
องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเปDนร
อยละ ๓๘.๕๒ และร
อยละ ๓๙.๔๖ 
ตามลําดับ ส!งผลให
 อปท. ในพ้ืนท่ีท่ีมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน!น เช!น การเปDนแหล!งท่ีต้ังของอุตสาหกรรม การค
า 
การบริการ การเปDนพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล!งท!องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับ
การเติบโตของเมืองและการเพ่ิมขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต!างด
าวได
อย!างมีขอบเขตจ
ากัด 

๒.๔.๓ ด
านการทุจริตคอร0รัปช่ัน 
ไทยกําลังประสบปIญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน0ทับซ
อนเป<นอย�างมาก 

พัฒนาการของการทุจริตคอร�รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตท่ีมีรูปแบบการทุจริตจัดซ้ือจัดจ
าง รับสินบน ซ่ึง
สามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได
 เน่ืองจากมีความซับซ
อนไม!มากเท!ากับการทุจริตคอร�รัปชั่นในป\จจุบันท่ี
ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร�รัปชั่นขนาดใหญ!ท่ีสูงเปDนแสนล
านบาท อันเน่ืองจากการทุจริตเชิงนโยบาย
และผลประโยชน�ทับซ
อนซ่ึงเปDนรูปแบบใหม!ท่ีเกิดมากขึ้นในช!วงท่ีรัฐเข
ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหา 
 
ประโยชน�จากธุรกิจในโลกสมัยใหม! มีความซับซ
อนเพ่ิมขึ้นและในป\จจุบันประเทศไทยประสบป\ญหาการทุจริตเชิงนโยบาย
และผลประโยชน�ทับซ
อนเปDนอย!างมาก ไม!ว!าจะเปDนองค�กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต!างๆ ท่ีออกมา รวมท้ัง
กฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค�กรต!างๆ ยังไม!สามารถท่ีจะเข
าไปแก
ไขป\ญหาเหล!าน้ีได
 ดังปรากฏ
ตามดัชนีภาพลักษณ�คอร�รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค�กรเพ่ือความโปร!งใสนานาชาติ 
พบว!าประเทศไทยได
 ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู!อันดับท่ี ๘๕ จากการจัดอันดับท้ังหมด ๑๗๕ ประเทศ
ท่ัวโลก จะเห็นได
ว!าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน
อยเทียบกับปW ๒๕๕๖ ท่ีได
 ๓๕ คะแนน อยู!อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบ
กับประเทศในกลุ!มอาเซียน พบว!า ประเทศไทยมีคะแนนเท!ากับประเทศฟaลิปปaนส� ส!วนประเทศสิงคโปร�สูงถึง ๘๔ คะแนน 
และมาเลเซียได
 ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร�รัปชันน
อย) 

 
๓ บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

๓.๑ บริบทภายใน 
๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 

ภายใต
สมมติฐาน (๑) แนวโน
มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร
อยละ ๓.๘ ในช!วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และร
อยละ ๔.๒ ในช!วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร
อยละ ๔ 
(๓) ราคาน
ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร� สรอ. ต!อบาร�เรลในช!วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร� 
สรอ. ต!อบาร�เรลในช!วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร
อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิต
ภาคเกษตรหดตัวต!อเน่ืองเฉลี่ยร
อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร
อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ย
ร
อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร
อยละ ๕ และ (๖) กําลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร
อยละ ๐.๒ และร
อยละ 
๐.๗ ในช!วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และ ๑๓ ตามลําดับภายใต
สมมุติฐานเหล!าน้ี เศรษฐกิจไทยในช!วง ๑๐ ปWข
างหน
ามี
แนวโน
มท่ีจะขยายตัวเฉลี่ยร
อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค!ากลางของการประมาณการร
อยละ ๓.๘ ซ่ึงทําให
เศรษฐกิจไทยจะ
สามารถขยับฐานะขึ้นเปDนประเทศ รายได
สูงในช!วงปW ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร
อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ใน
กรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร
อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล!าวทําให
เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงท่ีจะตกอยู!
ภายใต
กับดักประเทศรายได
ปานกลางอย!างถาวรมากขึ้น เมื่อคํานึงถึงเง่ือนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของ
กําลังแรงงานท่ีจะหดตัวเร!งขึ้นเปDนเฉลี่ยร
อยละ ๑.๐ ในช!วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๔ ซ่ึงจะเปDนป\จจัยถ!วงต!อการขยายตัว
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ทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด
านการคิดค
นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซ่ึงเปDนสิ่งจ
าเปDนในการยกระดับฐานะ
ประเทศเข
าสู!การเปDนประเทศรายได
สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส!วนของประชากรผู
สูงอายุ (๓) จ
านวนประชากร
รวมจะเริ่มลดลงในปW ๒๕๗๐ ซ่ึงส!งผลให
อุปสงค�และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต
องการในประเทศขยายตัวช
าลง (๔) 
การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข!งขันของประเทศต!างๆ ท่ีการปรับตัวเข
าสู!สังคมผู
สูงอายุช
ากว!าไทย (๕) ภาระ
การใช
จ!ายเพ่ือดูแลผู
สูงอายุเพ่ิมขึ้นท
าให
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนา
ประเทศมีข
อจ
ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ�รายได
ขั้นตํ่าสําหรับการเปDนประเทศรายได
ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ 
๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร� สรอ. ต!อคนต!อปWตามการเพ่ิมขึ้นของรายได
และมาตรฐานการครองชีพของประเทศสําคัญๆ เง่ือนไข
ดังกล!าวท
าให
ประเทศไทยมีความสุ!มเสี่ยงท่ีจะไม!สามารถหารายได
ท่ีเพียงพอในการท่ีจะท
าให
คนไทยได
รับการพัฒนา
อย!างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักด์ิศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเข
าสู�สังคมผู
สูงอายุ 
การเข
าสู!สังคมผู
สูงอายุของประเทศไทยส!งผลให
อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงาน

ต
องแบกรับการดูแลผู
สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปW ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนท่ีมีศักยภาพแบกรับผู
สูงอายุ ๑ คน 
และคาดการณ�ว!าในปW ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู
สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนกําลัง
แรงงานท
าให
ต
องน
าเข
าแรงงานไร
ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ
าน ซ่ึงส!งผลกระทบต!อตลาดแรงงานไทยในด
านการยกระดับ
รายได
และทักษะฝWมือแรงงานจะช
าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช
า ป\ญหาการค
ามนุษย� และการขาดการคุ
มครอง
ทางสังคมขั้นพ้ืนฐานท่ีจ
าเปDน ซ่ึงจะเปDนป\ญหาต!อเน่ืองท่ีส!งผลต!อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด 
และ 
 
ภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย!างไรก็ตาม นับเปDนโอกาสในการพัฒนาสินค
าและบริการ ธุรกิจบริการท่ี
เหมาะสมกับกลุ!มผู
สูงอายุท่ีเพ่ิมขึ้นเปDนตัวเลขเบ้ืองต
น สศช. จะคํานวณใหม!อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข
อมูลใน
แบบจําลองเสร็จสมบูรณ�เกณฑ�ขั้นตํ่าในปW ๒๕๔๖ ซ่ึงอยู!ท่ี ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร� สรอ. ต!อคนต!อปW 

๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ํา 
ความเหลื่อมล้ําเปDนป\ญหาสําคัญในสังคมไทยท้ังความเหลื่อมล้ําด
านรายได
 โอกาสการเข
าถึง

บริการภาครัฐและการเข
าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น
าไปสู!ความขัดแย
งในสังคม และเปDนอุปสรรคต!อการพัฒนาประเทศท่ี
ลดทอนความเข
มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได
และผลประโยชน�ของการพัฒนาไป
ยังกลุ!มคนต!างๆ ในสังคม บางพ้ืนท่ีและบางสาขาการผลิตไม!ท่ัวถึงเปDนธรรมผลประโยชน�ส!วนใหญ!ตกอยู!ในกลุ!มท่ีมีโอกาส
และรายได
สูง ท
าให
สัดส!วนรายได
ระหว!างกลุ!มคนรวยร
อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ!มคนจนร
อยละ ๑๐ ของประชากร 
มีความแตกต!างกันถึง ๓๔.๙ เท!า ในปW ๒๕๕๖ นอกจากน้ีความเหลื่อมล
ายังส!งผลให
เกิดป\ญหาต!างๆ อาทิ ป\ญหาการ
ทุจริตคอร�รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข
าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพอย!างเท!าเทียม การแย!งชิง
ทรัพยากร การรับรู
ข
อมูลข!าวสารป\ญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔ ความเป<นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีชนบทไปสู!ความเปDนเมืองมีแนวโน
มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของ

เมืองหลวงและเมืองหลัก อันเปDนการกระจายความเจริญสู!พ้ืนท่ีน้ันๆ จึงจําเปDนท่ีจะต
องมีการลงทุนโครงสร
างพ้ืนฐาน การ
จัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช
ประโยชน�ของทรัพยากรท
องถิ่นท้ังป\จจัยการผลิตและแรงงาน
ไปสู!ภาคการค
า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม!ๆ ท่ีจะช!วยลดผลกระทบต!อสิ่งแวดล
อม ซ่ึง
จะส!งผลต!อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท
องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมท้ังป\ญหาการ
บริหารจัดการขยะท้ังขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ท้ังน้ี การเพ่ิมขึ้นของประชากรและแรงงานในพ้ืนท่ีอาจส!งผลต!อการ
เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท
องถิ่น อย!างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญ!ขึ้นเพ่ือ
ตอบสนองความต
องการคนในเมืองท่ีมากขึ้น จะส!งผลให
เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส!งมีต
นทุนตํ่าลง และการ
ลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ
มค!ามากขึ้น นอกจากน้ี ความต
องการแรงงานท่ีมากขึ้นจะมีส!วนเอ้ือหรือท
าให

จําเปDนต
องมีการจัดต้ังสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีเพ่ือตอบสนองความต
องการของสถานประกอบการท่ีมีจํานวนมาก 

๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
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(๑) ร�างรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด
านการบริหารจัดการภาครัฐ 
เอ้ือต�อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร!างรัฐธรรมนูญแห!งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราสําคัญๆ ท่ีจะช!วย
สนับสนุนให
การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หน!วยงานของรัฐ องค�การ
เอกชน หรือองค�กรใดท่ีดําเนินกิจกรรมโดยใช
เงินแผ!นดิน มีหน
าท่ีต
องเปaดเผยข
อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการดังกล!าวต!อ
สาธารณะ เพ่ือให
พลเมืองได
ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต
องดําเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห!งรัฐ และต
อง
จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย!างอ่ืน ให
เปDนไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร
างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อม
ล้ําและสร
างความเปDนธรรมอย!างย่ังยืน กระจายอํานาจและจัดภารกิจ อํานาจหน
าท่ี และขอบเขตความรับผิดชอบท่ี
ชัดเจนระหว!างราชการส!วนกลาง ส!วนภูมิภาค และส!วนท
องถิ่น รวมท้ังมีกลไกปYองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต
องดําเนินนโยบายการเงิน การคลัง และ
งบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความย่ังยืนทางการคลัง และการใช
จ!ายเงินแผ!นดิน อย!างคุ
มค!า จัดให
มี
ระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรท่ีมีความเปDนธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน�สูงสุดต!อประชาชน 
และสอดคล
องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมให
ความสําคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ 
มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน!วยงานวิจัยต!างๆ น
าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห� สังเคราะห� เรื่องท่ีเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาท้ังประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร�รัปชั่นท้ังการ
คอร�รัปชั่นขนาดใหญ!และคอร�รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ เพ่ือรายงานข
อค
นพบ
และข
อเสนอแนะสู!สาธารณะ เปDนแรงกดดันให
ผู
มีอํานาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และ
กลไกการท
างานต!างๆ ให
เหมาะสมมากขึ้น 

๓.๒ บริบทภายนอก 
๓.๒.๑ การเข
าสู�สังคมผู
สูงอายุของโลก 

องค�การสหประชาชาติประเมินสถานการณ�ว!าในช!วงปW ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) 
จะเปDนศตวรรษแห!งผู
สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปWขึ้นไปมากกว!าร
อยละ ๑๐ ของประชากรรวมท่ัวโลก โดย
ประเทศท่ีพัฒนาแล
วจะใช
ระยะเวลาท่ีค!อนข
างยาวนานในการเข
าสู!สังคมผู
สูงอายุเช!น ญ่ีปุZน อเมริกา ยุโรป ขณะท่ีกลุ!ม
ประเทศกําลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร
างประชากรดังกล!าวค!อนข
างสั้นกว!า สะท
อนถึงระยะเวลาในการ
เตรียมความพร
อมเพ่ือรองรับสังคมผู
สูงอายุท่ีสั้นกว!าประเทศพัฒนาแล
วค!อนข
างมาก โดยการเปDนสังคมผู
สูงอายุจะส!งผล
ให
มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย
ายแรงงานต!างด
าวมากขึ้น นอกจากน้ี มีความต
องการสินค
าและ
บริการท่ีเหมาะกับผู
สูงอายุมากขึ้น นับเปDนโอกาสอย!างมากสําหรับประเทศไทยท่ีจะพัฒนาด
านธุรกิจและลงทุนด
านการค
า
และบริการ ด
านการท!องเท่ียว ท่ีพักอาศัย การให
บริการสุขภาพในรูปแบบต!างๆ รวมท้ังเปDนโอกาสของแรงงานไทยในการ
ไปทํางานในประเทศท่ีพัฒนาแล
ว 

 
 

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด
านเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีรวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนท่ีรวดเร็วด
านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส!งผลให
เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

รูปแบบการผลิตและการค
าท่ีมีการใช
เทคโนโลยีมาช!วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�กลาย
มาเปDนรูปแบบการค
าท่ีมีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู!การใช
เทคโนโลยีท่ีผสมผสาน
ระหว!าง Information Technology กับ Operational Technology หรือท่ีเรียกว!า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร�เน็ต
ท่ีเชื่อมอุปกรณ�และ เครื่องมือต!างๆ เช!น โทรศัพท�มือถือรถยนต� ตู
เย็น โทรทัศน� และอ่ืนๆ เข
าไว
ด
วยกัน) เพ่ือผลิตสินค
า
ตามความต
องการของผู
บริโภครายบุคคลมากย่ิงขึ้น โดยหากภาคการผลิตท่ีปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม!
ทัน ขาดการลงทุนด
านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะท
าให
ความสามารถในการแข!งขันลดลง 

๓.๒.๓ ความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกท่ีสูงข้ึน 
(๑) แนวโน
มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ
านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต

เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซ่ึงจะมีผลต!อทิศทางการวางแผนพัฒนาด
านโครงสร
างพ้ืนฐานของประเทศไทย ตลอดจน



๔๐ 

 

แผนพัฒนาท	องถ่ิน ๔ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองค การบริหารส&วนตําบลเมืองโพธ์ิ  อําเภอห	วยราช  จังหวัดบุรีรัมย  

 

การปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด
านการค
าการลงทุนท่ีมุ!งเน
นให
ความสําคัญกับเรื่องความโปร!งใสและสิ่งแวดล
อมมาก
ขึ้น 

(๒) การเปkดเสรีภายใต
ข
อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป( ๒๕๕๘ จะนํามาซ่ึงโอกาสท่ี
สําคัญๆ หลายประการต!อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได
แก! ๑) การลดข
อจ
ากัดในด
านอุปสงค�ใน
ประเทศ ๒) โอกาสในการใช
ป\จจัยการผลิตและแรงงานสําหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมท่ีใช
แรงงานและ
วัตถุดิบเข
มข
นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข!งขันและพัฒนาตนเองไปสู!ระดับการผลิตท่ีสูงขึ้นท้ังการผลิตใน
ประเทศและการใช
ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ
านและ ๓) โอกาสในการใช
ความได
เปรียบด
านสถานท่ีต้ังและด
าน
โครงสร
างพ้ืนฐานและโลจิสติกส�ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให
เปDนศูนย�กลางทางด
านการบริการและการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะต!อไป  

(๓) การเปkดเสรีทางการค
ากับประเทศท่ีพัฒนาแล
ว จะมีการนําประเด็นด
านมาตรฐานของ
การค
าและบริการมาเปDนข
อกีดกันทางการค
าซ่ึงผู
ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย!อมต
องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค
าท่ี
เปDนมิตรต!อสิ่งแวดล
อมและมีความรับผิดชอบต!อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหว่ียงจากกระแสการเปaดเสรีทางการค
าจะ
ก!อให
เกิดการเคลื่อนย
ายเงินทุน แนวโน
มราคาสินค
าเกษตรและสินค
าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีด
ความสามารถในการแข!งขันของประเทศต!างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค
าเกษตร สินค
ากึ่งทุนและ
เทคโนโลยีเข
มข
น รวมท้ังแนวนโยบายและ 
 
มาตรการการพัฒนาของภาครัฐท่ียังไม!ท่ัวถึง ยังมีแนวโน
มท่ีจะตอกยํ้าป\ญหาความเหลื่อมล
าทางด
านรายได
ให
มีความ
รุนแรงมากขึ้นและเปDนอุปสรรคต!อการสร
างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบท่ัวถึง (Inclusive Growth) ซ่ึงเปDนป\จจัยท่ีจ
าเปDน
ต!อการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีต!อเน่ืองและย่ังยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงท่ีจะผันผวนตลอดช�วงแผนฯ ๑๒ 
เน่ืองจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช!วงต
นแผนพัฒนาฯ และแนวโน
มการปรับ
ทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช!วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ป\ญหาการสั่งสมหน้ีสาธารณะในประเทศ
สําคัญๆ ในช!วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกท่ีมีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู!วิกฤติและสร
างผลกระทบต!อเสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสําคัญๆ ของโลกไม!ประสบความสําเร็จอย!างเปDนรูปธรรม  

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก
าวหน
าในการติดต!อสื่อสาร การขยายตัว
ของเครือข!ายทางสังคมออนไลน� ส!งผลให
มีท้ังโอกาสและความเสี่ยง ต!อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม ตลอดจน
ความสัมพันธ�ระหว!างบุคคล กระบวนการเรียนรู
 และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส�งผลกระทบซํ้าเติมต�อสถานการณ0

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อมให
มีความรุนแรงมากข้ึนอุณหภูมิของโลกเพ่ิมขึ้น ทําให
เกิดความ
แห
งแล
งเปDนระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช!วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส!งผลกระทบต!อความอุดมสมบูรณ�ของดิน ปZาไม

เกิดความเสื่อมโทรม แหล!งน
าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว� และอาจเกิด
ผลกระทบต!อสุขภาพของมนุษย�กรณีท่ีเกิดโรคระบาดใหม! เกิดความเสี่ยงต!อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช!น 
ระบบนิเวศปZาไม
 ระบบนิเวศชายฝ\wง พ้ืนท่ีชุ!มนํ้า เกิดการกัดเซาะชายฝ\wง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพดังกล!าวข
างต
น จะส!งผลต!อความมั่นคงด
านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีด
ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส�งผลให
ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน
มเกิด
บ�อยครั้งข้ึนและมีความรุนแรงมากข้ึน ท้ังอุทกภัย ภัยแล
ง แผ!นดินไหวและดินโคลนถล!ม ส!งผลกระทบต!อภาคการผลิต การ
พัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมท้ังวิถีการดํารงชีวิตของประชาชน นอกจากน้ี 
ข
อตกลงระหว!างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข
มข
นและเปDนแรงกดดันให
ประเทศไทย
ต
องเตรียมพร
อมรับภาระในการลดการปล!อยก�าซเรือนกระจกภายใต
กระแสการแข!งขันทางการค
า 

๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  



๔๑ 

 

แผนพัฒนาท	องถ่ิน ๔ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองค การบริหารส&วนตําบลเมืองโพธ์ิ  อําเภอห	วยราช  จังหวัดบุรีรัมย  

 

ประเด็นสําคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท
าเปYาหมายการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช!วงเวลา ๑๕ ปW โดยสหประชาชาติให

การรับรองแล
วเมื่อวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด
วยเปYาประสงค� (Goal) จ
านวน ๑๗ ข
อ และเปYาหมาย (Target) 
จํานวน ๑๖๙ ข
อ ซ่ึงจะส!งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ท่ีต
องเน
นขจัดความยากจนให
หมด
ไป ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี มีระบบการศึกษา มีความเท!าเทียมกันทางเพศ ส!งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบย่ังยืน มี
ระบบโครงสร
างพ้ืนฐานท่ีรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีย่ังยืน ลดความไม!เท!าเทียมกันท้ังภายในประเทศและระหว!าง
ประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบย่ังยืน เตรียมความพร
อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย!างย่ังยืน ส!งเสริมให

สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส!งเสริมความเปDนหุ
นส!วนเพ่ือการพัฒนาในระดับโลกร!วมกัน 

 
 
 

 
๔ กรอบวิสัยทัศน0และเปWาหมาย 

๔.๑ กรอบวิสัยทัศน0แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต!างๆ ท่ีประเทศกําลังประสบอยู! ทําให
การกําหนด

วิสัยทัศน�แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยังคงมีความต!อเน่ืองจากวิสัยทัศน�แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ และกรอบหลักการของการ
วางแผนท่ีน
อมน
าและประยุกต�ใช
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปDนศูนย�กลางของการพัฒนาอย!างมีส!วนร!วม 
การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ย่ังยืน โดยวิสัยทัศน�ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ต
องให
ความสําคัญกับการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ!งสู!การเปลี่ยนผ!านประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได
ปานกลางไปสู!ประเทศท่ีมีรายได
สูง มี
ความมั่นคง และย่ังยืน สังคมอยู!ร!วมกันอย!างมีความสุข และน
าไปสู!การบรรลุวิสัยทัศน�ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน” 
ของประเทศ 

๔.๒ การกําหนดตําแหน�งทางยุทธศาสตร0ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เปDนการกําหนดตําแหน!งทาง
ยุทธศาสตร�ของประเทศท่ีสอดคล
องกับยุทธศาสตร�ชาติท่ี สศช. ได
จัดทําขึ้น 

ประเทศไทยเปDนประเทศรายได
สูงท่ีมีการกระจายรายได
อย!างเปDนธรรม เปDนศูนย�กลางด
านการขนส!ง
และ   โลจิสติกส�ของภูมิภาคสู!ความเปDนชาติการค
าและบริการ (Trading and Service Nation) เปDนแหล!งผลิตสินค
าเกษตร
อินทรีย�และเกษตรปลอดภัย แหล!งอุตสาหกรรมสร
างสรรค�และมีนวัตกรรมสูงท่ีเปDนมิตรต!อสิ่งแวดล
อม 

๔.๓ เปWาหมาย 
๔.๓.๑ การหลุดพ
นจากกับดักประเทศรายได
ปานกลางสู�รายได
สูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม!ตํ่ากว!าร
อยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศต!อหัว (GDP Per Capita) และรายได
ประชาชาติต!อหัว (GNP 

Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ในปW ๒๕๔๖ เพ่ิมขึ้นเปDน ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร� สรอ.) และ 
๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร� สรอ.) ต!อคนต!อปW 

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นไม!ตํ่ากว!าเฉลี่ยร
อยละ ๒.๕ ต!อปW 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม!ตํ่ากว!าเฉลี่ยร
อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม!

ตํ่ากว!าร
อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม!ตํ่ากว!าเฉลี่ยร
อยละ ๗.๕ ในขณะท่ีปริมาณการส!งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม!ตํ่ากว!าร
อยละ ๔.๐ ต!อปW) 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให
สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร
างสังคมสูงวัยอย�างมี
คุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกช!วงวัยมีความมั่นคงทางด
านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู
ได
รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข
มแข็งเปDนฐานรากท่ีเอ้ือต!อการพัฒนาคน 
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๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
(๑) การกระจายรายได
มีความเท!าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย!างท่ัวถึง 

๔.๓.๔ การสร
างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป<นมิตรกับสิ่งแวดล
อม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร
างสมดุลระหว!างการอนุรักษ�และการใช


ประโยชน�อย!างย่ังยืนและเปDนธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู!เศรษฐกิจและสังคมท่ีเปDนมิตรต!อสิ่งแวดล
อม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร
างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล
อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน
าให
สมดุลระหว!างการอุปสงค�และอุปทานของนํ้า 

๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ�นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปร!งใส เปDนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส!วนร!วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร�รัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสม 

๕ แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข�งขันและการหลุดพ
นกับดักรายได
ปานกลางสู�รายได
สูง 

๕.๑.๑ การส�งเสริมด
านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล
อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ท้ังด
าน

การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด
านบุคลากรวิจัย ด
านโครงสร
างพ้ืนฐาน และด
านการบริหารจัดการ รวมท้ังสนับสนุน
และผลักดันให
ผู
ประกอบการมีบทบาทหลักด
านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให
ใช

ประโยชน�อย!างแท
จริงท้ังเชิงพาณิชย�และสาธารณะโดยให
ความคุ
มครองทรัพย�สินทางป\ญญา 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร
างความร!วมมือระหว!างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากําลังคนและแรงงานให
มี

ทักษะความรู
และสมรรถนะท่ีสอดคล
องกับความต
องการของตลาดและรองรับการเปaดเสรีของประชาคมอาเซียน โดย
ยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด
วยเทคโนโลยี เร!งรัดให
แรงงานท้ังระบบมีการเรียนรู
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถ
แข!งขันในตลาดแรงงานได
 สนับสนุนให
แรงงานและป\จจัยการผลิตมีความยืดหยุ!นในการเคลื่อนย
ายระหว!างสาขาการผลิต
และระหว!างพ้ืนท่ีการผลิต เพ่ือให
แรงงานสามารถเคลื่อนย
ายไปสู!สาขาการผลิตท่ีมีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุน
ให
ผู
ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท
ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝWมือแรงงานให
เปDนมาตรฐานท่ี
เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ การส�งเสริมผู
ประกอบการท่ีเข
มแข็งและพาณิชย0ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู
ประกอบการให
มีความยืดหยุ!น สามารถปรับตัวและดําเนิน

ธุรกิจท!ามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค
าในรูปแบบต!างๆ เพ่ิมสัดส!วนความเปDนเจ
าของของ
คนไทยและสนับสนุนให
มีการขยายตลาดท่ีมีแบรนด�สินค
าและช!องทางการตลาดท่ีเปDนของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนา
ต!อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข
าสู!การเปDนศูนย�กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร
างพ้ืนฐานเร�งลงทุนและพัฒนาโครงสร
างพ้ืนฐานด
านการคมนาคมขนส�งเพ่ือ
เช่ือมโยงพ้ืนท่ี 

เศรษฐกิจในประเทศและต!างประเทศ ท้ังการพัฒนาและปรับปรุงโครงข!ายรถไฟให
เปDนโครงข!ายหลักใน
การเดินทางและขนส!งของประเทศ พัฒนาโครงข!ายระบบขนส!งสาธารณะและโครงข!ายทางหลวงพิเศษระหว!างเมือง 
ขยายขีดความสามารถของท!าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท!าเรือท่ีมีศักยภาพให
เปDนท!าเรืออิเล็กทรอนิกส�เต็ม
รูปแบบ รวมท้ังพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด
านอุตสาหกรรมท่ีเกิด
จากลงทุนด
านโครงสร
างพ้ืนฐาน เช!น อุตสาหกรรมซ!อมบํารุงและผลิตชิ้นส!วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เปDน
ต
น เพ่ือสร
างโอกาสทางเศรษฐกิจให
กับประเทศในการเปDนฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 



๔๓ 

 

แผนพัฒนาท	องถ่ิน ๔ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองค การบริหารส&วนตําบลเมืองโพธ์ิ  อําเภอห	วยราช  จังหวัดบุรีรัมย  

 

๕.๑.๕ การปรับโครงสร
างการผลิต 
ปรับโครงสร
างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค
าเกษตรขั้นปฐมเปDน

สินค
าเกษตรแปรรูปท่ีมีมูลค!าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร
างความเชื่อมโยงทางด
านวัตถุดิบกับประเทศ
เพ่ือนบ
านและลดระดับการผลิตสินค
าขั้นปฐมท่ีสูญเสียขีดความสามารถในการแข!งขัน ลงสู!ระดับท่ีจ
าเปDนสําหรับการ
สร
างความมั่นคงทางด
านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให
สอดคล
องกับศักยภาพพ้ืนท่ีและความต
องการของ
ตลาดต้ังแต!ต
นน
าถึงปลายน
าท้ังด
านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมท้ังส!งเสริมการรวมกลุ!มทางการเกษตรจากกิจการเจ
าของ
คนเดียวเปDนการประกอบการในลักษณะสหกรณ� ห
างหุ
นส!วน และบริษัทเพ่ือให
เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ�
พืชท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและแหล!งน
า ใช
เทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ีเหมาะสม ใช
กลไกตลาดในการปYองกัน
ความเสี่ยง ตลอดจนส!งเสริมและเร!งขยายผลแนวคิดการท
าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบ
เกษตรกรรมย่ังยืนปรับโครงสร
างการผลิตภาคบริการโดยเร!งพัฒนาระบบคมนาคมขนส!งให
เกิดความเชื่อมโยงกันเปDน
โครงข!ายท้ังทางบก ทางน
า และทางอากาศ เร!งพัฒนาท!าเทียบเรือขนาดใหญ!เพ่ือรองรับการเติบโตของการท!องเท่ียวทาง
ทะเล ปรับปรุงแก
ไขกฎหมายท่ีเกี่ยวข
องกับการท!องเท่ียวให
ครอบคลุมและทันสมัยท้ังการควบคุมกิจกรรมต!างๆ เกี่ยวกับ
การท!องเท่ียวและส!งเสริมการท!องเท่ียวและกําหนดและจัดทํากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท!องเท่ียวของไทยสู!
สากลและรองรับการพัฒนาการท!องเท่ียวให
สามารถแข!งขันได
ในระดับนานาชาติ รวมท้ังส!งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีใน
ลักษณะกลุ!มคลัสเตอร�ท!องเท่ียว โดยสนับสนุนการพัฒนาด
านการท!องเท่ียวของพ้ืนท่ีท่ีมีความเชื่อมโยงท้ังทางกายภาพ 
วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท
องถิ่นและกิจกรรมการท!องเท่ียว ตลอดจนส!งเสริมการสร
างความเชื่อมโยงด
านการท!องเท่ียวใน
ภูมิภาคอาเซียน ท้ังประเทศท่ีมีพรมแดนติดกันและประเทศท่ีมีโครงข!ายคมนาคมขนส!งเชื่อมโยงกันเพ่ือให
เกิดการพัฒนา
แบบองค�รวมท้ังระบบพัฒนาต!อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเปDนแหล!งการถ!ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับ
อุตสาหกรรมท่ีเปDนฐานรายได
ประเทศ และเปDนกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให
เข
าสู!การเปDนศูนย�กลางการผลิตและ
บริการท้ังในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร
างพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการขยายตัวด
านการค
าการลงทุน 
เช!น โลจิสติกส� และพลังงาน รวมท้ังป\จจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช!น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย
ายเงินทุนระหว!าง
ประเทศ เปDนต
น ส!งเสริมการน
าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต�ใช
ท้ังภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ
การเงิน และโลจิสติกส� เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ
านวยความสะดวกทางการค
าการลงทุนด
วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส� และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร
างเศรษฐกิจและสังคมแห!งป\ญญาและการเรียนรู
 มุ!งเน
นการพัฒนาธุรกิจเชิง
สร
างสรรค� การลงทุนท่ีใช
เทคโนโลยีขั้นสูงและเปDนมิตรกับสิ่งแวดล
อม การประหยัดพลังงานและการใช
พลังงานทดแทน 
การลงทุนด
านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย� การจัดต้ังสํานักงานใหญ!ข
ามประเทศ บริษัทการค
าระหว!างประเทศ รวมท้ัง
การให
ความสําคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู!สังคมขององค�กร และกิจการเพ่ือสังคม 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช�วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร
างสังคมสูงวัยอย�างมีคุณภาพ 
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช�วงวัยให
สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช!วงวัยเด็กต้ังแต!แรกเกิดให
มีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกด
าน วัยเรียน วัยรุ!นให
มีทักษะการ
เรียนรู
 ทักษะชีวิตสามารถอยู!ร!วมกับผู
อ่ืนภายใต
บริบทสังคมท่ีเปDนพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให
มีการพัฒนายกระดับ
สมรรถนะฝWมือแรงงานเพ่ือสร
างผลิตภาพเพ่ิมให
กับประเทศ วัยผู
สูงอายุให
มีการท
างานท่ีเหมาะสมตามศักยภาพและ
ประสบการณ� มีรายได
ในการดํารงชีวิต มีการสร
างเสริมและฟtuนฟูสุขภาพเพ่ือปYองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรค
เรื้อรังต!างๆ ท่ีจะก!อให
เกิดภาระแก!ป\จเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
ให
มีคุณภาพ เท�าเทียมและท่ัวถึง 
 โดย 

(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม!เพ่ือ
สร
างความรับผิดชอบต!อผลลัพธ� (Accountability)  

(๒) ปฏิรูประบบการคลังด
านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู!ผู
เรียน ส!งเสริมการมีส!วนร!วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  

(๓) พัฒนาคุณภาพครูท้ังระบบ ต้ังแต!กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให
ได
คนดีคน
เก!ง รวมท้ังระบบการประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเน
นผลลัพธ�จากตัวผู
เรียน และ  
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(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู
 โดยมุ!งจัดการเรียนรู
เพ่ือสร
างสมรรถนะกําลังคนท้ังระบบ
การศึกษาต้ังแต!ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู
ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู
 ปรับหลักสูตรและผลิตกําลังคนให

สอดคล
องกับการเปลี่ยนแปลงและความต
องการของตลาด การวิจัยและการใช
เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู
 

 
๕.๒.๓ การพัฒนาด
านสุขภาพ โดยส�งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 

การแพทย�เพ่ือรองรับการเปDนสังคมผู
สูงอายุท้ังในด
านผลิตภัณฑ�สุขภาพและท่ีอยู!อาศัย
สําหรับผู
สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล
าและสร
างความย่ังยืนในระยะยาว โดย
พัฒนาระบบข
อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด
านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให

เกิดความเปDนเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช
ทรัพยากร และส!งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข!าย
ท่ีมีการใช
ทรัพยากรร!วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู!การเปDนศูนย�กลางสุขภาพนานาชาติท้ังในด
านศูนย�กลาง
บริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย�กลางบริการเพ่ือส!งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย�กลางยาและผลิตภัณฑ�
เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย�กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน
ารายได
กลับมาใช
ยกระดับ
คุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมท้ังส!งเสริมการให
ความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ 
(Health in All Policies) เพ่ือให
การ 
ขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส!วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะท่ีมีต!อสุขภาพของประชาชน 

๕.๒.๔ การสร
างสภาพแวดล
อมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือต�อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล
อมและความจ
าเปDนทางกายภาพให
เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู
สูงอายุในรูปแบบท่ี
หลากหลายท้ังในด
านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย!างบูรณาการ โดยการมีส!วนร!วมของทุกภาคส!วนอย!าง
ต!อเน่ือง รวมท้ังพัฒนาชุมชนท่ีมีศักยภาพและความพร
อมให
เปDนต
นแบบของการดูแลผู
สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู!ชุมชนอ่ืน 
ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช
ชีวิตประจ
าวันสําหรับผู
สูงอายุ 

 
 

๕.๓ การลดความเหลื่อมล
าทางสังคม 
๕.๓.๑ การยกระดับรายได
และสร
างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ!งเน
นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน โดย

สนับสนุนให
แรงงานมีโอกาสเข
าถึงการเรียนรู
และพัฒนาทักษะฝWมือแรงงานอย!างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร
างค!าจ
าง
แรงงานให
ชัดเจนและสะท
อนทักษะฝWมือแรงงานอย!างแท
จริง เร!งผลักดันให
การใช
ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝWมือแรงงานในทางปฏิบัติอย!างเปDนรูปธรรม นอกจากน้ี เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย!อย โดย
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรท่ีสอดคล
องกับพ้ืนท่ี สร
างหลักประกันรายได
แทนการอุดหนุน
ด
านราคาสินค
าเกษตร ลดต
นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนป\จจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให
ทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน และเน
นการสร
างภูมิคุ
มกันระดับปIจเจก โดย 
(๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให
มีคุณภาพและมีช!องทางการเข
าถึงอย!างหลากหลาย โดยเฉพาะระบบบริการ
สาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาท่ีอยู!อาศัยของผู

มีรายได
น
อยและการเข
าถึงระบบสาธารณูปโภค กําหนดเปDนนโยบายท่ีอยู!อาศัยแห!งชาติและเมืองน!าอยู! พัฒนาโครงการท่ี
อยู!อาศัยแก
ป\ญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดําเนินการร!วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานท่ี
จ
าเปDนและเหมาะสมตามกลุ!มเปYาหมาย (Customized Welfare) ท่ีคํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต!างกัน โดย
มีแนวทางการรับภาระค!าใช
จ!ายร!วมกัน (Cost Sharing) 

๕.๓.๓ การสร
างความเสมอภาคในการเข
าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตร สนับสนุนให

เกษตรกรรายย!อยท่ีไร
ท่ีดินท
ากินและยากจนได
มีท่ีดินเปDนของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในท่ีดินปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการน
าอย!างเปDนระบบและเข
าถึงพ้ืนท่ีเปYาหมายได
อย!างแท
จริงด
วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน
า พ.ศ. .... และบูรณา
การแผนงานและงบประมาณร!วมกันของหน!วยงาน และสร
างกระบวนการมีส!วนร!วม รวมท้ังปรับโครงสร
างภาษีท่ีเปDน
ธรรม เช!น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร
าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล
อม เปDนต
น 

๕.๓.๔ การเข
าถึงกระบวนการยุติธรรมอย�างเสมอภาค การคุ
มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการเข
าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย!างเท!าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข
มแข็งด
านกฎหมายให
แก!ประชาชน รวมท้ังการ
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ปรับปรุงและบังคับใช
กฎหมายเพ่ือลดป\ญหาความเหลื่อมล
า เช!น กฎหมายปZาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายท่ีดิน 
เปDนต
น 

๕.๔ การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป<นเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนด
านโครงสร
างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร
อมรองรับ

ความเปDนเมือง ท้ังด
านการบริหารจัดการด
านผังเมืองด
านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส!ง ระบบ
บริหารจัดการสิ่งแวดล
อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขท่ีได
มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต!อความต
องการ
ของคนในเมือง รวมท้ังเสริมสร
างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาด
านการขนส�งและโลจิสติกส0เช่ือมโยงกับเพ่ือนบ
าน  
ส!งเสริมและเร!งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส�ของประเทศเพ่ือเพ่ิม

ความสามารถในการแข!งขันของประเทศท้ังด
านการค
า การลงทุน และการบริการ โดยคํานึงถึงการเปDนมิตรต!อสิ่งแวดล
อม 
(Green Logistics) สนับสนุนให
เกิดความร!วมมือในห!วงโซ!อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมท้ังปรับลด
กระบวนงานด
านอํานวยความสะดวกทางการค
า ขนส!ง และโลจิสติกส�ให
มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต!อภาคธุรกิจ
อย!างแท
จริง 

๕.๔.๓ การส�งเสริมการลงทุน การค
าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให
ความสําคัญกับ
นโยบายส!งเสริมการลงทุนและการค
าชายแดนเพ่ือดึงดูดให
นักลงทุนในภูมิภาคเข
ามาลงทุนในไทยและประเทศเพ่ือนบ
าน 
รวมท้ังส!งเสริมการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีชายแดนโดยให
ความสําคัญกับการลงทุนโครงสร
างพ้ืนฐาน 
การส!งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน� การบริหารจัดการแรงงานต!างด
าว และการให
บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช!วย
อ
านวยความสะดวกด
านการค
าชายแดนและการผ!านแดนระหว!างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

๕.๕ การสร
างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย�างเป<นมิตรกับสิ่งแวดล
อม 
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใช
ประโยชน0จากทุนธรรมชาติ โดยคํานึงถึง

ขีดจํากัดและศักยภาพในการฟtuนตัว ปกปYองรักษาทรัพยากรปZาไม
 โดยสนธิกําลังของทุกภาคส!วนนําระบบสารสนเทศมาใช

เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช
กฎหมายอย!างมีประสิทธิภาพและเปDนธรรม เพ่ิมพ้ืนท่ีปZาไม
โดยส!งเสริมการปลูกไม
มีค!าทาง
เศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ�และใช
ประโยชน�ความหลากหลายทางชีวภาพอย!างย่ังยืนและแบ!งป\นผลประโยชน�อย!างเปDน
ธรรม รวมท้ังผลักดันแนวทางการประเมินมูลค!าของระบบนิเวศและการสร
างรายได
จากการอนุรักษ� จัดสรรท่ีดินให
แก!ผู

ยากไร
 กระจายการถือครองท่ีดิน จัดท
าฐานข
อมูลท่ีดินเพ่ือการบริหารจัดการอย!างเปDนระบบ การจัดเก็บภาษีท่ีดินในอัตรา
ก
าวหน
า กําหนดเพดานการถือครองท่ีดินท่ีเหมาะสม และกําหนดมาตรการปYองกันการถือครองท่ีดินของคนต!างชาติ 
บริหารจัดการน
าเพ่ือให
เกิดความย่ังยืน บูรณาการระหว!างหน!วยงานอย!างเปDนระบบ สร
างศูนย�ข
อมูลทรัพยากรน
า จัดต้ัง
องค�กรบริหารจัดการ 
น
าในระดับพ้ืนท่ี เช!น คณะกรรมการลุ!มน
า และองค�กรผู
ใช
น
า คุ
มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝ\wง ลดความขัดแย
ง
เชิงนโยบายระหว!างการพัฒนาโครงสร
างพ้ืนฐาน การท!องเท่ียว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร!โดย
กําหนดปริมาณท่ีเหมาะสมในการน
าแร!มาใช
ประโยชน� คํานึงถึงความจ
าเปDนและมูลค!าในอนาคต บังคับใช
มาตรการ
ควบคุมผลกระทบจากการท
าเหมืองแร!ท่ีก!อมลพิษต!อสภาพแวดล
อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๕.๕.๒ การส�งเสริมการบริโภคท่ีเป<นมิตรกับสิ่งแวดล
อม สร
างระบบหมุนเวียนวัสดุท่ีใช
แล
ว ท่ีมี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู! Zero Waste Society ผ!านมาตรการต!างๆ เช!น การปฏิรูประบบภาษีและค!าธรรมเนียมเพ่ือ
สิ่งแวดล
อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล
อม มาตรฐานและฉลากสินค
า เปDนต
น 

๕.๕.๓ การส�งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร
างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู!เศรษฐกิจและ
สังคมท่ีเปDนมิตรกับสิ่งแวดล
อม พัฒนาคลัสเตอร�อุตสาหกรรมสีเขียว ส!งเสริมผู
ประกอบการให
สามารถปรับระบบสู!ห!วงโซ!
อุปทานหรือห!วงโซ!คุณค!าท่ีเปDนมิตรกับสิ่งแวดล
อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส!งเสริมการท
าการ
เกษตรกรรมย่ังยืน รวมท้ังส!งเสริมภาคบริการท่ีมีผลกระทบต!อสิ่งแวดล
อมน
อย เพ่ือให
ประเทศไทยมีศักยภาพให
มีบทบาท
มากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล
อม ด
วยการเร!งรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ 
ขยะ นํ้าเสีย และของเสียอันตราย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร
างคุณภาพสิ่งแวดล
อมท่ีดีให
กับประชาชน เร!งรัด
แก
ไขป\ญหาการจัดการขยะเปDนล
าดับแรก โดยส!งเสริมให
เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน
ากลับมาใช
ใหม!ให
มากท่ีสุด  
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เร!งกําจัดขยะมูลฝอยตกค
างสะสมในสถานท่ีกําจัดในพ้ืนท่ีวิกฤต สร
างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ท่ีเหมาะสม เน
นการแปรรูปเปDนพลังงาน สร
างวินัยของคนในชาติมุ!งสู!การจัดการท่ีย่ังยืน โดยให
ความรู
แก!ประชาชน และ
การบังคับใช
กฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความร�วมมือด
านสิ่งแวดล
อมระหว�างประเทศ ผลักดันการจัดท
าแผนแม!บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อมของอาเซียน หาแนวทางความร!วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ!มน
าโขงใน
ประเด็นการขนส!งข
ามพรมแดน การเคลื่อนย
ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบรหิาร
จัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด
านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต!อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล!อยก�าซเรือนกระจกให
กับทุกภาคส!วน ส!งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร� 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต!อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข
อมูลและ
ระบบการเตือนภัย ตลอดจนส!งเสริมความร!วมมือระหว!างประเทศด
านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ให
ความสําคัญกับการปYองกันน
าท!วม วางแผนปYองกันเมืองและพ้ืนท่ีชายฝ\wง พัฒนาเมืองท่ีสามารถปรับตัวและ
ยืดหยุ!นต!อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให
บริการของระบบนิเวศ ส!งเสริมการลงทุน
ของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร
างแนวปYองกันตามธรรมชาติ และการจัดท
าแผนธุรกิจต!อเน่ือง รวมท้ังการ
พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให
มีประสิทธิภาพพร
อมรองรับแนวโน
มการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงในอนาคต 

๕.๖ การบริหารราชการแผ�นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
๕.๖.๑ การสร
างความโปร�งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให
มีช!องทางให
ทุกภาคส!วน

สามารถเข
าถึง เข
าตรวจสอบข
อมูลของภาคราชการและร
องเรียนได
 เช!น ข
อมูลการประกวดราคาจัดซ้ือ จัดจ
างโครงการ
ของทางราชการ ข
อมูลการประมูลโครงการ ผู
ชนะการประมูลและราคาปaดประมูลข
อมูลความก
าวหน
าตามกระบวนการ
ยุติธรรม เช!น คดีท่ีไม!ดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร�รัปชันและคดีท่ีประชาชนให
ความสนใจในแต!ละยุค
สมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให
มีความเปDนมืออาชีพและเพียงพอต!อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
ร!วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให
ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต!มีความคล!องตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสร
างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให
เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด
าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล
อม รวมท้ังเปDนแกนหลักในการประสานเครือข!ายและเชื่อมโยงภาคส!วนต!างๆ ในระดับพ้ืนท่ี
ได
อย!างมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสร
างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ สร
างผลงานท่ีมีคุณภาพ 
รวดเร็วและน!าเชื่อถือ สามารถเปDนเครื่องมือให
กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได
 โดยเฉพาะอย!างย่ิง
การติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ!ๆ ท่ีมีการใช
จ!ายงบประมาณเปDนจํานวนมาก และเปDนโครงการท่ีมีผลกระทบในวง
กว
าง 

 
 
 

 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ�มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย0 
วิสัยทัศน0จังหวัดบุรีรัมย0 ( Vision ) 

“ศูนย0กลางการท�องเท่ียว อารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก  เศรษฐกิจมั่นคง สังคมสันติสุข 9 ดี”  
  พันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย0  ( Mission )    
 1. ส!งเสริมการท!องเท่ียวอารยธรรมขอม และส!งเสริมกีฬาสู!มาตรฐานโลก 
 2. ส!งเสริมการผลิตสินค
าการเกษตรและอาหารปลอดภัยได
มาตรฐาน 
 3. ส!งเสริมการผลิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 4. ส!งเสริมการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ�จากไหมและผลิตภัณฑ�ชุมชน 
 5. อนุรักษ� ฟtuนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม โดยการมีส!วนร!วมของประชาชน 
 5. ส!งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนบุรีรัมย�ให
มีความมั่นคง ย่ังยืน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 
เปWาประสงค0รวม  

1. ศูนย�กลางการท!องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก 
2. ศูนย�กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต
พ้ืนฐานของการผลิตสินค
าด
านการเกษตรและอาหารปลอดภัย

มาตรฐานสากล 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี อยู!ดีมีสุข 
4. หมู!บ
าน/ชุมชนเข
มแข็งตามหลักธรรมนูญหมู!บ
านสันติสุข 9 ดี 
5. พัฒนาแหล!งนํ้าและคุณภาพของนํ้าอย!างสมดุล 
6. ฟtuนฟู อนุรักษ�และการใช
ประโยชน�จากปZาและความหลากหลายทางชีวภาพแบบมีส!วนร!วมของประชาชน

อย!างย่ังยืน 
7. จัดการขยะและการลดมลพิษอย!างเปDนระบบและการมีส!วนร!วมของประชาชน 
8. สังคมสงบสุขและอบอุ!น 
9. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
10. ลดอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัย 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร0 ( Strategic  lssues ) 

1. ประเด็นยุทธศาสตร0ที 1 : ด
านเศรษฐกิจ  
"เป<นศูนย0กลางการท�องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต
พ้ืนฐานของการ

ผลิตสินค
าเกษตรปลอดภัย”  
เปWาประสงค0    (Goals) 
1. ศูนย�กลางการท!องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก 
2. ศูนย�กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต
พ้ืนฐานของการผลิตสินค
าด
านการเกษตรและอาหารปลอดภัย

มาตรฐานสากล   
 

 ตัวช้ีวัด/ค�าเปWาหมาย 
1.รายได
จากการท!องเท่ียวเพ่ิมขึ้น (ร
อยละ 10) 
2. จํานวนแหล!งท!องเท่ียวได
รับการพัฒนา 
3. จํานวนบุคลากรด
านการท!องเท่ียวได
รับการพัฒนา  (คน) 
4. จํานวนประชาชนท่ีรับบริการข
อมูลด
านการท!องเท่ียว (คน) 
5. มูลค!าการค
าชายแดนเพ่ิมขึ้น (ร
อยละ 10) 
6. โครงสร
างพ้ืนฐานด
านการท!องเท่ียวและด
านการเกษตรได
รับการพัฒนา (แห!ง) 
7. จํานวนท่ีเพ่ิมขึ้นของพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย�/เกษตรปลอดภัย  (ไร!) 
8. จํานวนท่ีเพ่ิมขึ้นของเกษตรกรรุ!นใหม!และเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ท่ีเน
นการทําการเกษตรอินทรีย�

และเกษตรปลอดภัย (ราย) 
9. จํานวนกลุ!มของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรท่ีได
รับการส!งเสริมการลงทุนและการพัฒนาศักยภาพในการ

ประกอบการ (กลุ!ม) 
10. จํานวนแปลงท่ีได
รับการรับรองมาตรฐาน GAP (แปลง) 
11. ร
อยละของมูลค!าการจําหน!ายผลิตภัณฑ�ไหมเพ่ิมขึ้น 
12. ร
อยละของมูลค!าการจําหน!ายสินค
า OTOP เพ่ิมขึ้น 
13. ร
อยละของผลิตภัณฑ�ชุมชนและท
องถิ่นได
รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ�ชุมชน (มผช.) 
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14. ร
อยละของมูลค!าการจําหน!ายสินค
าเกษตรแปรรูปเพ่ิมขึ้น 
15. จํานวนท่ีเพ่ิมขึ้นของร
านอาหารท่ีได
รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย (ร
าน) 
กลยุทธ0 
1. พัฒนาคุณภาพแหล!งท!องเท่ียวและสิ่งแวดล
อมให
เกิดความย่ังยืน 
2. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร
างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการท!องเท่ียว 
3. พัฒนาบุคลากรด
านการท!องเท่ียวเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมท!องเท่ียวของจังหวัด 
4.ส!งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัยด
านการท!องเท่ียว  
5. พัฒนาสินค
าและบริการด
านการท!องเท่ียว 
6. ส!งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ�การท!องเท่ียว 
7. ส!งเสริมการมีส!วนร!วม และการบริหารจัดการด
านการท!องเท่ียวแบบประชารัฐ 
8. พัฒนากีฬาและส!งเสริมการท!องเท่ียวเชิงกีฬาในทุกรูปแบบ 
9. สร
างอัตลักษณ�เมืองบุรีรัมย�ให
เปDน “เมืองแห!งความจงรักภักดี” Buriram Blue City) เพ่ือส!งเสริมการท!องเท่ียว 
10. ส!งเสริมการท!องเท่ียวโดยชุมชน เพ่ือกระจายรายได
สู!ชุมชน 
11. เร!งรัดการจัดหานํ้าและการเตรียมความพร
อมในการให
บริการนํ้าเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ

เมืองบุรีรัมย� 
12.  ส!งเสริมการพัฒนาศูนย�กีฬา และสนามกีฬามาตรฐานโลก 
13. ส!งเสริมการเชื่อมโยงเส
นทางการท!องเท่ียวแบบครบวงจร 
14. ส!งเสริมการท!องเท่ียวเชิงศาสนาและสิ่งศักด์ิสิทธิ์ท่ีเปDนเอกลักษณ�ของจังหวัดบุรีรัมย�และกลุ!มจังหวัดอีสานใต
 
15.ส!งเสริมการค
าชายแดนเพ่ือการค
าและการลงทุน 
16. พัฒนาโครงสร
างพ้ืนฐานด
านการเกษตร 
17. ส!งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินค
าเกษตรอินทรีย�และเกษตรปลอดภัย 
18. ส!งเสริมและพัฒนาความเข
มแข็งของกลุ!ม/เครือข!ายเกษตรอินทรีย�และเกษตรปลอดภัย 
19. ส!งเสริมการน
อมนําหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู!การปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกับแผนชีวิตหมู!บ
านสันติสุข 9 

ดี 
20. ส!งเสริมการลงทุนและป\จจัยเอ้ือให
เกิดการลงทุน เพ่ือพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการเกษตรและ

อุตสาหกรรมบริการ 
21. ส!งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ�ชุมชนและท
องถิ่นเพ่ือให
ได
การรับรองคุณภาพและมาตรฐาน 
22. ส!งเสริมและพัฒนาตลาดสินค
าเกษตรแปรรูปและเกษตรปลอดภัย 
23. ส!งเสรมิการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการผลิตไหมและผลิตภณัฑ�จากไหมแบบครบวงจร 
24. การบริหารจัดการทางการเกษตร (Zonning) 
25. พัฒนาสถานประกอบการด
านอาหารให
ได
รับการรับรองมาตรฐานและคุณภาพ 
26. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข!ายในการเฝYาระวังความปลอดภัยด
านอาหาร 

                 
2.ประเด็นยุทธศาสตร0ท่ี 2 : ด
านสังคมและคุณภาพชีวิต  
"คนบุรีรัมย0มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มั่นคง ยั่งยืน บนพ้ืนฐานความพอเพียง" 

เปWาประสงค0 (Goals) 
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี อยู!ดีมีสุข   
2. หมู!บ
าน/ชุมชนเข
มแข็งตามหลักธรรมนูญหมู!บ
านสันติสุข 9 ดี 
ตัวช้ีวัด/ค�าเปWาหมาย 
1. จํานวนของผู
สูงอายุท่ีได
รับการพัฒนาศักยภาพ (ราย) 
2. เด็กนักเรียนอ!านออกเขียนได
  (ร
อยละ) 
3. ระดับความสําเร็จของการแก
ไขป\ญหาความยากจนของครัวเรือนตามเกณฑ�ท่ีกําหนด 
4. ระดับความสําเร็จในการเสริมสร
างศีลธรรมแก!เด็กและเยาวชน 
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5. จํานวนแรงงานท่ีได
รับการพัฒนาทักษะฝWมือแรงงานและการเตรียมความพร
อมก!อนเข
าสู!ตลาดแรงงาน (ราย) 
6. จํานวนของแรงงานและแรงงานนอกระบบท่ีได
รับการคุ
มครองสิทธิการประกันสังคมตามกฎหมายแรงงาน 

(ราย) 
7. จํานวนแรงงานนอกระบบได
รับการพัฒนาและการส!งเสริมอาชีพ เพ่ือเปDนรายได
เสริม 
8. ร
อยละของอําเภอปYองกันควบคุมโรคเข
มแข็งอย!างย่ังยืน 
9. อัตราการต้ังครรภ�ซํ้าของวัยรุ!นลดลง (อายุ 15-19 ปW) 
10. ระดับความสําเร็จของการเปaดโอกาสให
ประชาชนเข
ามามีส!วนร!วมในการแสดงความ คิดเห็นและร!วม

ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
11. จํานวนเครือข!ายเฝYาระวังทางสังคมและวัฒนธรรม 
12. ร
อยละของหมู!บ
าน/ชุมชนเข
มแข็ง ตามหลักธรรมนูญหมู!บ
านสันติสุข  9 ดี 
13. ระดับความสําเร็จในการสร
างการมีส!วนร!วมของภาคประชาชนต!อการบริหารจัดการของภาครัฐและ

องค�การปกครองส!วนท
องถิ่น 
กลยุทธ0 
1. ส!งเสริมและพัฒนาครอบครัวให
มีความอบอุ!น 
2. ส!งเสริมการแก
ป\ญหาครัวเรือนยากจน ตามหลักธรรมนูญหมู!บ
านสันติสุข 9 ดี 
3. เสริมสร
างการเรียนรู
และพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนทุกระดับ ตามเกณฑ�คุณภาพทางการศึกษา

ของท
องถิ่นและระดับชาติ 
4. เสริมสร
างความมีศีลธรรมและการใช
ศีลธรรมเปDนพ้ืนฐานในการดํารงอยู!ในชุมชนและสังคมของเด็กและ

เยาวชนในทุกระดับ  
5. ส!งเสริมและพัฒนาทักษะด
านแรงงานและการเข
าถึงสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน 
6. ส!งเสริมการสร
างอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ�ท่ีเปDนเอกลักษณ�และการจัดการแบบครบวงจรของกลุ!ม

อาชีพและกลุ!มวิสาหกิจชุมชนโดยกลไกประชารัฐ 
7. รณรงค�และส!งเสริมการดูแลตนเอง การรักษาสุขภาพและการปYองกันโรค ตลอดจนการดูแลผู
ปZวยใน

ครอบครัวของประชาชนตามหลักสุขภาพดีถ
วนหน
า 
8. ยกระดับการบริการสาธารณสุข การเรียน การสอน และการวิจัยด
านวิทยาศาสตร� และเทคโนโลยีทางการ

แพทย� 
9. ส!งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตของคนในหมู!บ
าน/ชุมชน 
10. ส!งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนชีวิตหมู!บ
านสันติสุข 9 ดี (เปDนคนดี มีป\ญญา รายได
สมดุล 

สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล
อมสมบูรณ� สังคมอบอุ!น หลุดพ
นอาชญากรรม กองทุนพ่ึงพาตนเอง และคณะกรรมการหมู!บ
าน/
ชุมชนเข
มแข็ง) 

11. สร
างและเสริมสร
างความเข
มแข็งของกลไกลในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐ สู!การปฏิบัติในระดับหมู!บ
าน/
ชุมชน            

 3. ประเด็นยุทธศาสตร0ท่ี 3 : ด
านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม  
 "ทรัพยากรธรรมชาติสร
างสรรค0ชีวิตและเป<นมิตรต�อสิ่งแวดล
อม"   
เปWาประสงค0   (Goals) 
1. พัฒนาแหล!งนํ้าและคุณภาพของนํ้าอย!างสมดุล 

    2. ฟtuนฟู อนุรักษ�และการใช
ประโยชน�จากปZาและความหลากหลายทางชีวภาพแบบมีส!วนร!วมของประชาชน
อย!างย่ังยืน 
    3. จัดการขยะและการลดมลพิษอย!างเปDนระบบและการมีส!วนร!วมของประชาชน   

ตัวช้ีวัด/ค�าเปWาหมาย 
๑. จํานวนแหล!งนํ้าจังหวัดมีปริมาณและคุณภาพเพียงพอสําหรับการใช
ประโยชน� (แห!ง) 
๒. จํานวนพ้ืนท่ีปZาไม
 (พ้ืนท่ีปZาสงวน ปZาสาธารณะ ปZาชุมชน และพ้ืนท่ีชุ!มนํ้า) เพ่ิมขึ้น (ไร!) 
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๓. จํานวนชุมชนท่ีดําเนินการบริหารจัดการและใช
ประโยชน�อย!างย่ังยืนโดยเน
นกระบวนการมีส!วนร!วมของ
ประชาชน 
          ๔. อัตราการเพ่ิมขึ้นของปริมาณขยะชุมชนลดลง 

๕. จํานวนชุมชนท่ีส!งเสรมิการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช
ประโยชน�ใหม! 
๖. ปริมาณขยะมลูฝอย ขยะติดเชื้อ และการก!อให
เกิดโรคจากขยะและมลพิษลดลง 
๗. จํานวนพ้ืนท่ีเผาในท่ีโล!งของจงัหวัดลดลง 
๘. จํานวนพ้ืนท่ีประสบภัยแล
งอุทกภัย และภัยธรรมชาติต!าง ๆ ได
รับการแก
ไขป\ญหาและประชาชนท่ีได
รับ

ผลกระทบมีความพึงพอใจในการแก
ไขป\ญหา 
๙. จํานวนพ้ืนท่ีปZา และพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีถูกบุกรกุลดลงเมื่อเทียบกบัปWท่ีผ!านมา 
กลยุทธ0 
1.  ส!งเสริมการจัดหาและพัฒนาแหล!งนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภคให
เพียงพอ ควบคู!กับการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

จัดการนํ้าภาคการผลิต (ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม) โดยเน
นกระบวนการมีส!วนร!วมของประชาชนและเครือข!าย
องค�กรต!าง ๆ 

 2. ส!งเสริมการพัฒนาคุณภาพแหล!งนํ้าและการจัดการแหล!งนํ้าโดยการมีส!วนร!วมของประชาชนและเครืองข!าย
ประชาสังคม 

3. ส!งเสริม อนุรักษ�และฟtuนฟูสภาพทรัพยากรปZาไม
 และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ โดยเน
นการใช
ประโยชน�อย!าง
ย่ังยืนและชาญฉลาด 

4. ส!งเสริมให
เกิดชุมชนต
นแบบในการบริหารจัดการและใช
ประโยชน�จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม
อย!างย่ังยืน 

5. ส!งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อมให
เปDนหน
าท่ีของพลเมือง
คนบุรีรัมย� 

6. ส!งเสริมให
เกิดกระบวนการควบคุมและลดมลพิษโดยเน
นการผลิตและการบริโภคท่ีเปDนมิตรกับสิ่งแวดล
อม
และระบบนิเวศ 

7. ส!งเสริมให
เกิดกระบวนการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลในระดับพ้ืนท่ีต้ังแต!ต
นทางถึงปลายทาง โดยเน
น
กระบวนการมีส!วนร!วมจากทุกภาคส!วน 

8. ส!งเสริมให
เกิดชุมชนหรือองค�กรต
นแบบในการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร 
               

4. ประเด็นยุทธศาสตร0ท่ี 4 : ด
านรักษาความมั่นคงและความสงบ   
“บุรีรัมย0สันตสิุข 9 ด”ี 
เปWาประสงค0   (Goals) 
1. สังคมสงบสุขและอบอุ!น 

      2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
      ๓. ลดอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัย 

ตัวช้ีวัด/ค�าเปWาหมาย 
1. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากรรักษาความสงบเรียบร
อย 
2.  ระดับความสําเร็จในการปYองกันและแก
ไขป\ญหายาเสพติดในหมู!บ
าน/ชุมชนตามแนวทางประชารัฐ 
3. ร
อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผู
เสพ/ผู
ติดยาเสพติดได
รับการบําบัดฟtuนฟูและได
รับการติดตามดูแลอย!างต!อเน่ือง 
๔. ระดับความสําเร็จในการปYองกันผู
ท่ีอาจเข
าไปท่ีเกี่ยวข
องกับยาเสพติด 
๕. ระดับความสําเร็จของการเทิดทูนไว
ซ่ึงสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย� และการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเปDนประมุข 
๖.  ระดับความสําเร็จในการส!งเสริมให
เกิดความสมานฉันท�และความสามัคคีของประชาชนภายในจังหวัด

บุรีรัมย� 
๗. ระดับความสําเร็จของการจัดต้ังเครือข!ายอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม 
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๘. ร
อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของการจัดต้ังชุดเฉพาะกิจตําบล 
๙. ร
อยละของหมู!บ
าน/ชุมชนเอาชนะป\ญหายาเสพติดอย!างย่ังยืน 
1๐. ระดับความสําเร็จในการปYองกันและปราบปรามป\ญหาอาชญากรรม 
1๑.  ระดับความสําเร็จของการผนึกกําลังประชาชนในพ้ืนท่ีชายแดนเพ่ือสนับสนุนการปYองกันประเทศ 
1๒.  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาความสัมพันธ�อันดีระดับท
องถิ่นกับประเทศเพ่ือนบ
าน 
1๓. ระดับความสําเร็จในการจัดต้ังเครือข!ายข!าวภาคประชาชนเพ่ือความมั่นคง 
1๔.  ระดับความสําเร็จของการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
1๕.  ระดับความสําเร็จของการจัดระเบียบแรงงานต!างด
าวหลบหนีเข
าเมืองท่ีสอดคล
องกับความมั่นคงของชาติ 
กลยุทธ0 
1. พัฒนาศักยภาพให
กับบุคลากรด
านการรักษาความสงบเรียบร
อยภายในหมู!บ
าน/ชุมชน และการเพ่ิมจํานวน

บุคลากรด
านการรักษาความสงบเรียบร
อยให
เพียงพอต!อการรักษาความสงบเรียบร
อยภายในหมู!บ
าน 
2.  ส!งเสริมและพัฒนาระบบการปYองกัน ปราบปราม และแก
ไขป\ญหายาเสพติดในหมู!บ
าน/ชุมชน อย!างย่ังยืน 
3. ผู
เสพ/ผู
ติดยาเสพติด ได
รับการบําบัดรักษาฟtuนฟูสมรรถภาพ และได
รับการติดตามดูแลช!วยเหลือภายหลังจา

การบําบัดฟtuนฟู 
4. เสริมสร
างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีประมหา

กษัตริย�ทรงเปDนประมุข โดยการสร
างความเปDนธรรมและความสมานฉันท�ของประชาชนภายในจังหวัด 
5. ปYองกันและแก
ไขป\ญหาเยาวชนท้ังในสถานศึกษาและเยาวชนนอกสถานศึกษาท่ีอาจเข
าไปเกี่ยวข
องกับ

ป\ญหาภัยทางสังคม และภัยยาเสพติด 
6 เสริมสร
างกระบวนการมีส!วนร!วมของภาคประชาชนและท
องถิ่นในการบริหารจัดการ การตรวจสอบ และการ

เฝYาระวังการทุจริตคอร�รัปชั่นและการแสวงหาผลประโยชน�จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบ 
7. เสริมสร
างความเข
มแข็งและภูมิคุ
มกันด
านความมั่นคงภายในจังหวัด 
8.  ส!งเสริมและพัฒนาศักยภาพการปYองกันประเทศ ของหมู!บ
านตามแนวชายแดนให
เปDนหมู!บ
านมั่นคงและสงบ

สุข 
9.  พัฒนาความสัมพันธ�อันดีระดับท
องถิ่นกับประเทศเพ่ือนบ
าน 
10. พัฒนาระบบเครือข!ายข!าวภาคประชาชน 
11. สร
างจิตสํานึกให
กับผู
ประกอบการท่ีมีความเสี่ยงต!อการเกิดอาชญากรรมปฏิบัติตามกฎหมายและข
อบังคับ

อย!างเคร!งครัด 
12. รณรงค�และส!งเสริมการขึ้นทะเบียน การควบคุมดูแลแรงงานต!างด
าวในสถานประกอบการและในชุมชน 

เพ่ือจัดระบบปYองกันและแก
ไขป\ญหาผู
หลบหนีเข
าเมือง   
13. รณรงค�การเฝYาระวังและปYองกันอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัยโดยการมีส!วนร!วมของประชาชนและ

เครือข!ายของประชาสังคม 
จังหวัดบุรีรัมย0กําหนดตําแหน�งทางยุทธศาสตร0ในการพัฒนาจังหวัด (Positioning) 4 ด
าน คือ  
         1. พัฒนาศักยภาพเปDน “ศูนย�กลางการท!องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก”  
 2. ส!งเสริมการผลิตสินค
าเกษตรและอาหารปลอดภัยมาตรฐานสากล   
 3. ส!งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ�ไหม  

4. ส!งเสริมการค
าชายแดนเพ่ือการค
าและการลงทุน 
@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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ความสอดคล
องและตอบสนองต�อแนวทางการพัฒนาประเทศของ 
แผนพัฒนาจังหวัดบุรรีัมย0 พ.ศ.2561 -2564  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร0ชาติระยะ 20 ป(  
(พ.ศ.2560 – 2579) 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ  
ฉบับท่ี 12  

(พ.ศ.2560 – 2564) 

แผนพัฒนากลุ�มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง 1  

(พ.ศ.2560 – 2564) 
 
  

แผนพัฒนาจังหวัดบุรรีัมย0  
(พ.ศ.2561 – 2564) 

แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในช�วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห�งชาติ  

ฉบับท่ี 12  
(พ.ศ.2560 – 2564) 

ยุทธศาสตร0และแนวทางการพัฒนา 
 ๑. การเสริมสร
างและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย� 
 ๒. การสร
างความเปDนธรรมลดและความเหลื่อมล้าํในสังคม  
 ๓. การสร
างความเข
มแข็งทางเศรษฐกจิและแข!งขันได
อย!างยั่งยืน  
 ๔. การเตบิโตที่เปDนมิตรกบัสิ่งแวดล
อมเพือ่การพัฒนาอย!างยั่งยืน  
 ๕. การเสริมสร
างความม่ันคงแห!งชาติเพื่อการพฒันาประเทศสู!ความม่ังคั่งและยั่งยืน  
 ๖. การบริหารจดัการในภาครัฐ การปYองกนัการทจุริตประพฤติมิชอบและธรรมาภบิาล 
ในสังคมไทย   
 ๗. การพัฒนาโครงสร
างพืน้ฐานและระบบโลจิสตกิส�  
 ๘. การพัฒนาวทิยาศาสตร� เทคโนโลย ีวิจยั และนวัตกรรม 
 ๙.  การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
 ๑๐. ความร!วมมือระหว!างประเทศเพื่อการพัฒนา  

แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื  
 1. เพิ่มศกัยภาพการผลติสินค
าเกษตรไปสู!มาตรฐานเกษตรอินทรีย�และอาหารปลอดภยั 
 2. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู!ผลติภณัฑ�ที่มีมูลค!าเพิ่มสูง 
 3. ยกระดบัการท!องเที่ยวเชิงประเพณีวฒันธรรม อารยธรรมขอม ยคุก!อน
ประวตัศิาสตร� ธรรมชาต ิและกีฬาสู!นานาชาติ  
 4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการน้าํเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน 
 5. ฟtuนฟูทรัพยากรปZาไม
ให
คงความอุดมสมบูรณ�และรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพื้นทีต่
นน้าํ 
 

ยุทธศาสตร0หลัก  
 1. ด
านความม่ันคง 

2. ด
านการสร
างความสามารถในการแข!งขัน 
3. การพัฒนาและเสริมสร
างศกัยภาพคน 
4. ด
านการสร
างโอกาสความเสมอภาคและเท!าเทียมกันทางสังคม 
5. ด
านการสร
างการเตบิโตบนคณุภาพชีวติที่เปDนมิตรต!อสิ่งแวดล
อม 
6 .ด
านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ  

  

วิสัยทัศน0 : ศูนย0กลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ0ไหม ท�องเที่ยวอารยธรรมขอม  
และการค
าชายแดน 
 1. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข!งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 
 2. การยกระดบัอุตสาหกรรมการท!องเที่ยว และผลติภณัฑ�ไหม 
 3. การส!งเสริมและพัฒนาการค
าการลงทนุ และการค
าชายแดน  

วิสัยทัศน0 : ศูนย0กลางการท�องเที่ยวอารยธรรมขอมและกฬีามาตรฐานโลก เศรษฐกิจมั่นคง  
สังคมสันติสุข 9 ดี  
 1. ด
านเศรษฐกิจ “เปDนศนูย�กลางการท!องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก 
และการพฒันาเศรษฐกิจภายใต
พื้นฐานของการผลติสินค
าเกษตรปลอดภยั”   
 2. ด
านสังคมและคณุภาพชีวติ “คนบุรีรัมย�มีคณุภาพชีวติทีด่ี ม่ันคง ยั่งยืน บนพื้นฐาน
ความพอเพียง”  
 3. ด
านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล
อม “ทรัพยากรธรรมชาติสร
างสรรค�ชีวิตและ 
เปDนมิตรต!อสิ่งแวดล
อม”  
 4. ด
านรักษาความม่ันคงและความสงบ “บุรีรัมย�สันติสุข 9 ดี”  
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แผนพัฒนาท	องถ่ิน ๔ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
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   ยุทธศาสตร0การพัฒนาขององค0กรปกครองส�วนท
องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรมัย0 (พ.ศ.2560-2562) 
 จากการประชุมโครงการทบทวนยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส!วนท
องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย� 
(พ.ศ.2560-2562) เมื่อวันท่ี 16 มีนาคม 2559  ณ ห
องประชุมแกรนด�บอลรูม  โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรมัย�  

1.วิสัยทัศน� (Vision) 
“บุรีรัมย0เมืองแห�งกีฬา  ทรัพยากรท�องเท่ียวล้ําค�า พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน  สู�พ้ืนฐานคุณภาพชีวิตท่ี

ดี  ยึดวิธีเศรษฐกิจพอเพียง ” 

2.พันธกิจ (Mission) 
 1.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให
มีความม่ันคงในการดํารงชีวิต มีคุณธรรมและมี

ความสุข 
 2.  การส�งเสริมและพัฒนาการท�องเท่ียวและกีฬาให
มีคุณภาพและมีมาตรฐานระดับสากล 
 3.  การประสานและพัฒนาโครงสร
างพ้ืนฐานให
ได
มาตรฐานและท่ัวถึง 
 4.  การส�งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู�ความ

ยั่งยืน 
 5.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล
อมและระบบนิเวศอย�างยั่งยืน 
 6.  การพัฒนาด
านการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการบ
านเมืองท่ีดี โดย

คํานึงถึงการมีส�วนร�วมของประชาชน 
 7.  การส�งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 
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3. ประเด็นยุทศาสตร� (Strategic Lssues) 

ประเด็นยุทธศาสตร� 
(Strategic Lssues) 

เปYาประสงค� 
(Goals) 

กลยุทธ� 
(Strategy) 

ตัวชี้วัด 
 

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 1 
เมืองน!าอยู!และคุณภาพชีวิต
ที่ดี 

1.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมี
ภูมิคุ
มกันทางสังคมที่เข
มแข็ง
พึ่งพาตนเองได
 
2.เด็กและเยาวชนได
รับ
การศึกษาเรียนรู
อย!างทั่วถึงและมี
คุณภาพ 
3.ประชาชนมีความมั่นคงและ
สังคมมีความสงบเรียบร
อย 

1.ส!งเสริมและบูรณาการ การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม แบบองค�รวม 
2.สร
างค!านิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรมของเด็กเยาวชนและประชาชน 
3.สนับสนุนและส!งเสริมการพัฒนาสถาบัน
ครอบครัว 
4.ส!งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ!มเด็ก 
เยาวชน สตรี คนชราและผู
ด
อยโอกา 
5.ปYองกันและแก
ป\ญหายาเสพติดการทุจริตและ
คอรัปชั่น 
6.สร
างความมั่นคงในอาชีพและรายได
  
7.ส!งเสริมและแก
ไขป\ญหาด
านสาธารณสุข เพื่อให

ประชาชนมีสขุภาวะที่ดีแลมีพลานามัยที่สมบูรณ� 
8.ส!งเสริมการใช
วิถชีีวิตตามปรชัญาเศรษฐกจิ 
พอเพียง 
9.เสริมสร
างความสงบเรียบร
อยและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย�สิน 
10.เสรมิสร
างความมั่นคงและพัฒนาความสัมพันธ�   
 อันดีกับประเทศเพื่อนบ
าน 

1.ระดับความสําเร็จของคุณภาพการศึกษาของเยาวชน 
2.ระดับความสําเร็จในการเสรมิสร
างคุณธรรมจริยธรรมแก!ประชาชน 
3.ระดับความสําเร็จของการแก
ไขป\ญหาเพื่อลดจํานวนครัวเรือนที่
ยากจน ที่มีรายได
ต่ํากว!าเกณฑ� จปฐ.  
4.ร
อยละของชมุชนที่ได
รับการส!งเสริม/สนับสนุนวิถีชีวิตเศรษฐกจิ
พอเพียง 
5.ระดับความสําเร็จของการแก
ไขป\ญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
6.ร
อยละผู
ด
อยโอกาสที่ได
รับสวัสดิการสังคม 
7.ร
อยละองค�กรปกครองส!วนท
องถิ่นที่มีแผนงานด
านสวัสดิการสงัคม 
8.ร
อยละของประชาชนที่มีส!วนร!วมในการดูแลสุขภาพตนเองตาม
เกณฑ�มาตรฐาน 
9.ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพและการบรกิารด
าน
สาธารณสขุ 
10.ระดับความสําเร็จในการปYองกันและปราบปรามและแก
ไขป\ญหา
ยาเสพติด ป\ญหาอาชญากรรม  
11.ระดับความสําเร็จในการส!งเสริมให
เกิดความสมานฉันท�และความ
สามัคคีของประชาชนในจังหวัด 
12.ระดับความสําเร็จของการปYองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
13.ระดับความสําเร็จในการพัฒนาความสัมพันธ�อันดีกับประเทศ
เพื่อนบ
าน 
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ประเด็นยุทธศาสตร� 
(Strategic Lssues) 

เปYาประสงค� 
(Goals) 

กลยุทธ� 
(Strategy) 

ตัวชี้วัด 
 

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 2 
การพัฒนาการท!องเที่ยวและกีฬา 

1.ยกระดับการพัฒนาการท!องเที่ยว  
2.ศักยภาพการผลิตสินค
าและบริการ
เพิ่มขึ้น 
3.พัฒนาและฟtuนฟูการท!องเที่ยวรวมทั้ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อมได

อย!างยังยืน 
4.ความเปDนเลิศทางด
านกีฬา 

1.พัฒนาโครงสร
างพื้นฐานและเชื่อมโยง
ด
านการท!องเที่ยว 
2.ส!งเสริมการค
า การลงทุนและการ
ท!องเที่ยว 
3.อนุรักษ� ฟtuนฟู ศิลปวัฒนธรรมจารีต 
ประเพณีและภมูิป\ญญาท
องถิ่น เพื่อการ
ท!องเที่ยวเชิงวัฒนาธรรม 
4.พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อการบริการ
และรองรับการท!องเที่ยว 
5.ส!งเสริมและบูรณาการในการอนุรักษ�
และฟtuนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล
อมเพื่อความสมดุลธรรมชาติอย!าง
ยั่งยืนและการท!องเที่ยวเชิงนิเวศ 
6.ส!งเสริมและพัฒนาผลิตสินค
าหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ� และผลิตภัณฑ�ชมุชน 
7.ส!งเสริมเยาวชนและประชาชนให
เปDน
เลิศด
านการกีฬาสู!การพัฒนาอาชีพ 
 

1.ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพด
านการ
ท!องเที่ยวจังหวัด 
2.ร
อยละของจํานวนแหล!งท!องเที่ยวที่ได
รับการเผยแพร!
ประชาสัมพันธ� 
3.ร
อยละที่เพิ่มขึ้นนของรายได
จากการท!องเที่ยว 
4.มีศูนย�ข
อมูลการค
าการลงทุนและการท!องเที่ยว 
5.จํานวนภูมิป\ญญาท
องถิ่นที่ได
รับการเผยแพร!และ
ประชาสัมพันธ�ที่เพิ่มขึ้น 
6.ร
อยละที่เพิ่มขึ้นของทุนทางวัฒนธรรมท
องถิ่นมาสร
าง
มูลค!าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
7.ร
อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค!าการจําหน!ายผลิตภัณฑ�ชุมชน 
8.ระดับความสําเร็จในการพัฒนาและส!งเสริมการท!องเที่ยว
เชิงนิเวศ 
9.ระดับความสําเร็จของการอนรกัษ�ฟtuนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อมอย!างต!อเนื่อง 
10.ระดับความสําเร็จในการส!งเสริมด
านกีฬาแก!เยาวชน
และประชาชนทุกระดับ 
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ประเด็นยุทธศาสตร� 
(Strategic Lssues) 

เปYาประสงค� 
(Goals) 

กลยุทธ� 
(Strategy) 

ตัวชี้วัด 
 

ประเด็นยุทศาสตร�ที่ 3 
การพัฒนาเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.สังคมเกษตรและอุตสาหกรรมมี
ความมั่นคง 

1.พัฒนาและส!งเสรมิการทําเกษตรอินทรีย�และ
อินทรีย�ชีวภาพในการเพิ่มมูลค!าสินค
า
เกษตรกรรม 
2.เพิ่มพูนทักษะการพัฒนาอาชีพด
าน
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในระดับ
ครัวเรือนและชุมชน 
3.สร
างมูลค!าเพิ่มให
แก!สินค
าเกษตรกรรม 
4.ส!งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืช
พลังงาน 
5.พัฒนาระบบน้ําและแหล!งน้ําเพื่อการ
เกษตรกรรม อุปโภคและบริโภค 
6.พัฒนาโครงสร
างพื้นฐานในการผลิตและ
แปรรูปสินค
าเกษตรครบวงจร 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ระดับความสําเร็จในการส!งเสรมิและพัฒนาการทํา
เกษตรอินทรีย�และอินทรีย�ชีวภาพ  
2.ร
อยละของสินค
าเกษตรกรรมได
รับการพัฒนาและแปร
รูปสินค
า 
3.ร
อยละของจํานวนสินค
าเกษตรที่ได
รับการพัฒนาให
มี
ความปลอดภัยและมาตรฐาน 
4.จํานวนตลาดกลางสินค
าชุมชน 
5.จํานวนกลุ!มอาชีพที่ได
รับการเพิ่มพูนทักษะอาชีพด
าน
ต!างๆ 
6.ร
อยละของเกษตรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน 
7.จํานวนแหล!งน้ําที่ได
รับการปรบัปรุงและพัฒนา 
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ประเด็นยุทธศาสตร� 
(Strategic Issues) 

เปYาประสงค� 
(Goals) 

กลยุทธ� 
(Strategy) 

ตัวชี้วัด 
 

ประเด็นยุทศาสตร�ที่ 4 
การพัฒนาขีดสมรรถนะองค�กร 

 
1.บุคลากรในองค�กรมขีีดสมรรถนะสูง 
2.ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับ
บริการจากหน!วยงาน 
3.องค�กรยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ 

 
1.พัฒนาขีดความสมรรถนะของบุคลากรให
มี
ความพร
อมในการปฏิบัติหน
าที่ส!งเสริมการ
พัฒนาขององค�กรปกครองส!วนท
องถิ่น 
2.สร
างความรับผิดชอบและมจีิตสํานึกต!อ
สังคม 
3.ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงาน
แบบบูรณาการ 
4.ส!งเสริมให
องค�กรและบุคลากรยึดหลักธรร
มาภิบาลในการบริหารจัดการ 

 
1.ร
อยละของการบริการที่สามารถลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาให
บรกิาร 
2.ร
อยละของบุคลากรที่มสี!วนร!วมในกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
 
3.ร
อยละของงานบริการที่ได
จัดทํามาตรฐานหรือคู!มือการ
ให
บริการ 
4.ร
อยละของบุคลากรที่ผ!านระดับของขีดสมรรถนะที่ส!วน
ราชการกําหนด 
5.ร
อยละของความครอบคลุม ถกูต
องและทันสมัยของ
ฐานข
อมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร� 
6.ร
อยละของบุคลากรที่ได
รับการพัฒนาขีดสมรรถนะตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 
7.ร
อยละของงานที่บริหารจัดการอย!างมีธรรมาภิบาล 
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แผนพัฒนาท	องถ่ิน ๔ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองค การบริหารส&วนตําบลเมืองโพธ์ิ  อําเภอห	วยราช  จังหวัดบุรีรัมย  

 

2.ยุทธศาสตร0ขององค0กรปกครองส�วนท
องถ่ิน 

   ยุทธศาสตร0ขององค0การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธ์ิ 

วิสัยทัศ น0 (Vison) 
                     “สร
างความมั่นคงปลอดภัย  ใส!ใจการศึกษา  รักษาประเพณีและวัฒนธรรมท
องถิ่น  มุ!งสู!สังคมคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี  มีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําร”ิ 

พันธกิจการพัฒนาท
องถ่ิน (Mission)   
1.พัฒนาโครงสร
างพ้ืนฐานให
ได
มาตรฐาน และเพียงพอต!อความต
องการของประชาชน 
๒.เสริมสร
างคุณภาพชีวิตในสังคม จัดการศึกษาในท
องถิ่น  พัฒนาระบบงานสาธารณสขุ 

ชุมชน สร
างความปลอดภัยในชวิีตและทรัพย�สินแก!ประชาชน  ขจัดป\ญหายาเสพติด  ส!งเสรมิให
ประชาชนมีคุณธรรมและ
จริยธรรม ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณีของชาติและท
องถิ่นให
มีความโดดเด!นในชุมชน นําทุนทาง
สังคมและภูมิป\ญญาท
องถิ่นร!วมพัฒนาชุมชน 

3.พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากระดับชมุชนให
มีความเข
มแข็งเปDนพ้ืนฐานของปรัชญา 
เศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดําริ นําวิทยาการสมัยใหม!ผสมผสานกับแนวคิดภูมิป\ญญาท
องถิ่นมาปรับใช
ใน
พัฒนาด
านเกษตรกรรมแก!ประชาชน  

4.พัฒนาสภาพแวดล
อมในชุมชน  ให
มีความน!าอยู!ให
เกิดขึ้นในชุมชน      
5.การบริหารจัดการองค�กร เน
นหลักธรรมาภิบาล  ส!งเสริมการมสี!วนร!วมของประชาชน 

เพ่ือให
เกิดประโยชน�สูงสุดแก!ประชาชน  

สรุปยุทธศาสตร�การพัฒนา 
                     ๑. ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร
างพ้ืนฐาน   

๒. ยุทธศาสตร�การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน   
                     ๓. ยุทธศาสตร�การพัฒนาคุณภาพ 

๔. ยุทธศาสตร�การพัฒนาสิ่งแวดล
อมและทรัพยากรธรรมชาติ   
          ๕. ยุทธศาสตร�การบริหารกิจการบ
านเมืองท่ีดี    
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จุดยืนทางยุทธศาสตร0  (Positioning)  ขององค0การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนงานสร
างความเข
มแข็งของชุมชน 
 
 
 
 

๑. ยุทธศาสตร0การพัฒนาโครงสร
างพื้นฐาน     1.1 
แผนงานเคหะและชุมชน 
1.๒ แผนงานการพาณิชย� 

๒. ยุทธศาสตร0การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน   
2.๑. แผนงานการเกษตร 
 

๓. ยุทธศาสตร0การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
3.๑.  แผนงานการศึกษา 
3.๒. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
3.3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
3.4. แผนงานสาธารณสุข 
3.5. แผนงานสังคมสงเคราะห� 
3.6.แผนงานสร
างความเข
มแข็งของชุมชน 
3.7.แผนงานงบกลาง 
 

4.ยุทธศาสตร0การพัฒนาสิ่งแวดล
อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ  
 4.๑. แผนงานเคหะและชุมชน 
 4.๒. แผนงานการเกษตร 
 

 
5. ยุทธศาสตร0การบริหารกิจการบ
านเมืองที่ดี    
5.๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป   
5.๒. แผนงานเคหะและชุมชน 
5.3. แผนงานสร
างความเข
มแขง็ของชุมชน 
 
 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร�จังหวัดบุรรีัมย�  เพื่อ
ตอบสนองตอบต!อป\ญหาและความต
องการ

ของประชาชน 
 

SAO NPK-Positioning 
 

ขับเคลื่อนนโยบายผู
บริหาร ในการให
บริการ
สาธารณะตามอํานาจหน
าที่ 
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3.การวิเคราะห0เพ่ือพัฒนาท
องถ่ิน 

 3.1 การวิเคราะห0กรอบการจัดทํายุทธศาสตร0ขององค0กรปกครองส�วนท
องถ่ิน 

ปIจจัยและสถานการณ0เปลีย่นแปลงท่ีมีผลต�อการพัฒนา 
 ผลการวิเคราะห�ป\ญหาและความต
องการของประชาชนในท
องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท
องถิ่น   ผลการลงพ้ืนท่ี
ประชาคมหมู!บ
านและประชาคมตําบลสรุปได
ดังน้ี 

   ๑. จุดแข็งของหมู�บ
าน (ศักยภาพ = ความสามารถของหมู�บ
าน) 
  ด
านเศรษฐกิจ 
                 ๑. สภาพพ้ืนท่ีในหมู!บ
านมีความเหมาะสมในการพัฒนาอาชีพทางด
านเกษตรกรรมผสมผสานระหว!างวิทยาการ
สมัยใหม!กับภูมิป\ญญาท
องถิ่น 
                 ๒.ประชาชนมีความสนใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเสริมมากขึ้น เพ่ือการเพ่ิมรายได
ให
แก!ครอบครัว 
 ด
านสังคม                 
 ๑.ประชาชนในหมู!บ
านเริ่มมีความต
องการพัฒนาตนเองในด
านการศึกษามากขึ้น 
 ๒. ภาวะป\ญหาทางเศรษฐกิจของประเทศป\จจุบันทําประชาชนเริ่มหันมาประกอบอาชีพทางการเกษตรจึงทําให
มี
ลักษณะเปDนสังคมชนบทเพ่ิมขึ้น                 
 ๓.ประชาชนและเยาวชนในหมู!บ
านมีความต
องการท่ีจะพัฒนาหมู!บ
านและตระหนักต!อป\ญหา   ทางสังคม 
 ด
านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม           
 ๑.หมู!บ
านยังมีความอุดมสมบูรณ�ทางด
านทรัพยากรธรรมชาติ  โดยมุ!งเน
นการพัฒนาเชิงอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ               
 ๒.พ้ืนท่ีภายในหมู!บ
านมีความเพียงพอต!อการปรับปรุงสภาพแวดล
อมภายในชุมชน 

 ด
านความมั่นคงและความสงบเรียบร
อย                  
 ๑.หมู!บ
านเปDนสังคมชนบท มีส!วนมุ!งเน
นการสร
างความเข
มแข็งของชุมชน  เพ่ือการสร
างความมั่นคง และความ
เรียบร
อยภายในหมู!บ
าน                    
 ๒.สภาพป\ญหาทางสังคมป\จจุบันทําให
ประชาชนเริ่มมุ!งเน
น และสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยภายในหมู!บ
าน  
 ด
านการบริหารจัดการ                 
 ๑.หมู!บ
านเปDนสังคมเกษตรกรรมเปDนพ้ืนฐานท่ีส!งผลมีการบริหารจัดการชุมชนในรูปแบบท่ีเรียบง!ายเพ่ือให
สอดคล
อง
กับสภาพสังคมเปDนหลัก                 
     ๒.การพัฒนาหมู!บ
านในป\จจุบัน  ประชาชนในชุมชนเริ่มให
ความสนใจในการบริหารจัดการชุมชนมากขึ้น 
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2. จุดอ�อนของหมู�บ
าน(ปIญหา/อุปสรรค) 
   ด
านเศรษฐกิจ     
                  ประชาชนส!วนใหญ!ประกอบอาชีพด
านเกษตรกรรมเปDนหลัก (ทํานา) ไม!มีการส!งเสริมอาชีพในด
านอ่ืนๆ แนวการการ
บริหารจัดกลุ!มอาชีพขาดการดําเนินการอย!างต!อเน่ือง ทําให
ครัวเรือนในหมู!บ
านมีรายได
เฉลี่ยในระดับตํ่ากว!าสภาพการครองชีพในภาวะ
ป\จจุบัน 

 ด
านสังคม 
 ๑. ระดับการศึกษาของประชาชนส!วนมากยังอยู!ในระดับตํ่า 
 ๒. ครอบครัวขาดความอบอุ!นอันเน่ืองมาจากการโยกย
ายถิ่นฐานเพ่ือการทํามาหากินในสังคมเมือง  
๓.ประชาชนและเยาวชนในหมู!บ
าน  ยังขาดความรู
ความเข
าใจในการพัฒนาหมู!บ
าน และป\ญหาทางสังคม 
 ๔.ความหลากหลายของการใช
ความรุนแรง  ส!งผลกระทบต!อหมู!บ
านมากขึ้นเรื่อยๆ 

 ด
านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม 
 ๑.ประชาชนขาดการเอาใจใส!ในป\ญหาด
านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล
อม 
 ๒.สภาพหมู!บ
านมีความเปDนอยู!แออัดก!อให
เกิดป\ญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล
อมภายในหมู!บ
าน 

 ด
านความมั่นคงและความสงบเรียบร
อย 
 ๑. ประชาชนไม!ใสใจต!อการรักษาความสงบเรียบร
อยภายในหมู!บ
าน 
 ๒.หมู!บ
านยังไม!มีมาตรการในด
านความมั่นคง  และความสงบเรียบร
อย 

 ด
านการบริหารจัดการ 
 1.การบริหารจัดการในชุมชนขาดการประสานงานการวางแผนเน่ืองจากการขาดความรู
ความเข
าใจในการบริหาร
จัดการชุมชน 
 2.หมู!บ
านเปDนสังคมเกษตรกรรม  แนวทางการบริหารจัดการชุมชน  ยังไม!สามารถปรับเปลี่ยนให
สอดคล
องการสภาพ
สังคมในป\จจุบัน 

๒.จุดแข็งของหมู�บ
าน (ศักยภาพ = ความสามารถของหมู�บ
าน) 
  ด
านเศรษฐกิจ 
                 ๑. สภาพพ้ืนท่ีในหมู!บ
านมีความเหมาะสมในการพัฒนาอาชีพทางด
านเกษตรกรรมผสมผสานระหว!างวิทยาการ
สมัยใหม!กับภูมิป\ญญาท
องถิ่น 
                 ๒.ประชาชนมีความสนใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเสริมมากขึ้น เพ่ือการเพ่ิมรายได
ให
แก!ครอบครัว 
 ด
านสังคม                 
 ๑.ประชาชนในหมู!บ
านเริ่มมีความต
องการพัฒนาตนเองในด
านการศึกษามากขึ้น 
 ๒. ภาวะป\ญหาทางเศรษฐกิจของประเทศป\จจุบันทําประชาชนเริ่มหันมาประกอบอาชีพทางการเกษตรจึงทําให
มี
ลักษณะเปDนสังคมชนบทเพ่ิมขึ้น                 
 ๓.ประชาชนและเยาวชนในหมู!บ
านมีความต
องการท่ีจะพัฒนาหมู!บ
านและตระหนักต!อป\ญหา   ทางสังคม 
 ด
านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม           
 ๑.หมู!บ
านยังมีความอุดมสมบูรณ�ทางด
านทรัพยากรธรรมชาติ  โดยมุ!งเน
นการพัฒนาเชิงอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ               
 ๒.พ้ืนท่ีภายในหมู!บ
านมีความเพียงพอต!อการปรับปรุงสภาพแวดล
อมภายในชุมชน 
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 ด
านความมั่นคงและความสงบเรียบร
อย                  
 ๑.หมู!บ
านเปDนสังคมชนบท มีส!วนมุ!งเน
นการสร
างความเข
มแข็งของชุมชน  เพ่ือการสร
างความมั่นคง และความ
เรียบร
อยภายในหมู!บ
าน                    
 ๒.สภาพป\ญหาทางสังคมป\จจุบันทําให
ประชาชนเริ่มมุ!งเน
น และสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยภายในหมู!บ
าน  

 ด
านการบริหารจัดการ                 
 ๑.หมู!บ
านเปDนสังคมเกษตรกรรมเปDนพ้ืนฐานท่ีส!งผลมีการบริหารจัดการชุมชนในรูปแบบ           ท่ีเรียบง!ายเพ่ือให

สอดคล
องกับสภาพสังคมเปDนหลัก                 
 ๒.การพัฒนาหมู!บ
านในป\จจุบัน  ประชาชนในชุมชนเริ่มให
ความสนใจในการบริหารจัดการชุมชนมากขึ้น                        

            3.ทิศทางการพัฒนาหมู�บ
านในอนาคต (วิเคราะห0จากความรู
 ความสามารถ หรือสิ่งท่ีมีอยู�ของหมู�บ
าน  เพ่ือกําหนดสิ่งท่ีต
องการให

เกิดข้ึนในอนาคต เช�นการพัฒนาเป<นหมู�บ
านท�องเท่ียว/หมู�บ
านมีรายได
เพ่ิมข้ึน /หมู�บ
านมีความสงบเรียบร
อยปลอดจากสิ่งเสพติด  เป<นต
น) 
 ๑.เน
นการพัฒนาโครงสร
างพ้ืนฐานในหมู!บ
าน เพ่ืออํานวยความสะดวกและรองรับการให
บรกิาร 
ประชาชนภายในหมู!บ
าน 

   ๒.เน
นการพัฒนาสังคมและชุมชนในเชิงลักษณะสังคมสมานฉันท�   มีความเอ้ืออาทรต!อกันและกัน 
ของประชาชนภายในหมู!บ
าน 

   ๓.เน
นการรักษาความสงบเรียบร
อยภายในหมู!บ
าน  เพ่ือสร
างความมั่นคงและความเรียบร
อยใน 
สังคม 
                        ๔.เน
นการพัฒนาเชิงอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อมมุ!งพัฒนาสังคมเกษตรกรรมแบบพอเพียงภายใน
หมู!บ
าน 
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๓.๒ การประเมินสถานการณ0สภาพแวดล
อมภายนอกท่ีเก่ียวข
อง 
   ในการจัดทําแผนพัฒนาท
องถิ่นสี่ปWขององค�การบริหารส!วนตําบลเมืองโพธิ์ น้ัน  ได
ทําการประเมินสถานการณ�
สภาพแวดล
อมภายนอกท่ีเกี่ยวข
อง ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี   

สถานการณ0ภาพแวดล
อม 
ภายนอกท่ีเก่ียวข
อง 

ขอบข�ายและปรมิาณ
ของปIญหา/ 

ความต
องการ  

พ้ืนท่ีเปWาหมาย/ 
กลุ�มเปWาหมาย 

ความคาดหวังและ แนว
โน
มอนาคต 

๑) ขาดแคลนแหล!งนํ้าใน
การเกษตรและนํ้าประปาสําหรับ
อุปโภค-บริโภคยังไม!พอเพียงและ
ยังไม!ได
มาตรฐาน 

- แหล!งนํ้าและ
นํ้าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขตตําบลเมืองโพธิ์ - ประชาชนมีแหล!งนํ้า
และมีนํ้าประปาใช

อย!างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น 

๒) ไฟฟYาส!องสว!างทางและท่ี
สาธารณะยังไม!สามารถ
ดําเนินการครอบคลมุพ้ืนท่ีได

ท้ังหมด 

- ไฟฟYา - ทางและท่ีสาธารณะใน
เขตตําบลเมืองโพธิ์ 

- ทางและท่ีสาธารณะมี
แสงสว!างเพียงพอ
ประชาชนได
รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและปYองกันการเกิด
อาชญากรรมได
 

๓) ชุมชนขยายมากขึ้นระบบ
ระบายนํ้ายังไม!เพียงพอ เกิดการ
อุดตัน และนํ้าท!วมขัง 

- ราง/ท!อระบายนํ้า - พ้ืนท่ีในเขตตําบลเมือง
โพธิ์ 

- มีรางระบายนํ้า
สามารถระบายนํ้าได

สะดวก ไม!อุดตัน ไม!
ท!วมขัง 

๔) ประชาชนต
องการเส
นทางใน
การสัญจรไปมาเพ่ิมมากขึ้นและ 
อบต. ไม!สามารถดําเนินการได

เน่ืองจากพ้ืนท่ียังไม!เปDนท่ี
สาธารณะ จะดําเนินการได
ก็
ต!อเมื่อต
องเปDนท่ีสาธารณะ   

- เส
นทางคมนาคม - เส
นทางคมนาคมท่ีเปDน
สาธารณะและประชาชน
มีความต
องการให

ดําเนินการ 

- มีเส
นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนได
รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 
 

5) ประชาชนในพ้ืนท่ีปZวยเปDน
โรคเรื้อรังแนวโน
มท่ีเพ่ิมขึ้น เช!น 
เบาหวาน  ความดัน 

 - ประชาชนกลุ!มเสี่ยงและ
ผู
ปZวย 

 

6) ประชาชนในพ้ืนท่ีบางราย
เปDนผู
ยากไร
 มีท่ีอยู!อาศัยไม!มั่นคง
แข็งแรง 

- ท่ีอยู!อาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ี
ได
รับความเดือนร
อนเรื่อง
ท่ีอยู!อาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได
รับความช!วยเหลือ
ซ!อมแซมท่ีอยู!อาศัยให

มั่งคงแข็งแรง  

7) ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคนํ้าท่ียังไม!สะอาด
และมีสิ่งเจือปน เช!น จากนํ้าฝน 
นํ้าท่ีไม!ได
คุณภาพ มีตะกอน  
 

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขตตําบล
เมืองโพธิ์ 

- ประชาชนบริโภคนํ้าท่ี
สะอาดถูกสุขลักษณะ 
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สถานการณ0ภาพแวดล
อม 
ภายนอกท่ีเก่ียวข
อง 

ขอบข�ายและปรมิาณของ
ปIญหา/ 

ความต
องการ 

พ้ืนท่ีเปWาหมาย/ 
กลุ�มเปWาหมาย 

ความคาดหวังและ แนว
โน
มอนาคต 

8) มีการทําลายทรัพย�สินของ
ประชาชนและราชการ 
รวมท้ังเกิดการทะเลาะวิวาทกัน
ในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย�สินของประชาชน 

- ประชาชนและส!วน
ราชการ 

- มีการปYองกันและ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย�สินของ
ประชาชนละส!วน
ราชการ เช!น การติดต้ัง
กล
องวงจรปaด  การให

ผู
นํา อปพร. ควบคุม
และระงับเหตุทะเลาะ
วิวาท 

9) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต ประ
เพรีและภมูิป\ญหาท
องถิ่นถูกลมื
เลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพณีและภูมิ
ป\ญญาท
องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต
ตําบลเมืองโพธิ์ 

- ยกย!อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ�ชาวบ
านใน
โอกาสต!างๆ เพ่ือเปDน
ตัวอย!างแก!เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต ประ
เพรีและภมูิป\ญญา
ท
องถิ่น ไม!ถูกลืมและ
คงอยู!สืบไป 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร0จังหวัดกับยุทธศาสตร0การพัฒนาขององค0กรปกครองส�วนท
องถิ่น 
โครงสร
างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร0การพัฒนาองค0การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์ พ.ศ.๒๕61-2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ยุทธศาสตร0ชาติ    ๒๐  
ป( 

6 ยุทธศาสตร0 

 

 
ยุทธศาสตร0 
ความมั่นคง 

 

ยุทธศาสตร0 
การสร
าง

ความสามารถ 
ในการแข�งขัน 

 

ยุทธศาสตร0 
การพัฒนา 

และเสรมิสร
าง
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร0 
การสร
างโอกาสความ

เสมอภาคและความเท�า
เทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร0 
การสร
างการเติบโต 

บนคุณภาพชีวิต 
ที่เป<นมิตรต�อสิ่งแวดล
อม 

ยุทธศาสตร0 
การปรับสมดลุ 
พัฒนาระบบ 
การบริหาร 

จัดการภาครัฐ 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
ฉบับที่ ๑๒ 

10 ยุทธศาสตร0 
 

 

ยุทธศาสตร0 
การเสริมสร
างและ
พัฒนาศักยภาพ 

ทุนมนุษย0 

 

ยุทธศาสตร0 
การสร
างความ 

เป<นธรรมลดความ
เลื่อมล้ําในสังคม 

ยุทธศาสตร0 
การสร
างความเข
มแข็ง

ทางเศรษฐกิจและ
แข�งขันได
อย�างยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร0 
การเติบโตที่เป<นมิตรกับ

สิ่งแวดล
อมเพื่อการ
พัฒนาอย�างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร0 
การเสริมสร
างความ
มั่นคงแห�งชาติเพื่อ 

การพัฒนาประเทศสู�
ความมั่นคงและยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร0 
การเพิ่มประสิทธิภาพ 

และธรรมาภิบาล 
ในภาครัฐ 

 

ยุทธศาสตร0 
การพัฒนาโครงสร
าง
พื้นฐานและระบบโลจิ

สติกส0 

 

ยุทธศาสตร0 
ด
านวิทยาศาสตร0 
เทคโนโลยี วิจัย  
และนวัตกรรม 

 
ยุทธศาสตร0 

การพัฒนาภาคเมือง 
และพื้นที่เศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตร0 
ด
านการต�างประเทศ 
ประเทศเพื่อนบ
าน 

และภมูิภาค 
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 ยุทธศาสตร0 
 จังหวัดบุรีรัมย0 
 4 ยุทธศาสตร0 

 

ประเด็นยุทธศาสตร0 ที่ 1 
พัฒนาประสิทธิภาพ 

ด
 าน เศรษฐ กิจ  " เป< น
ศูนย0กลางการท�องเที่ยว
อารยธรรมขอมและกีฬา
มาตรฐานโลก และการ
พัฒนาเศรษฐกิจภายใต

พื้นฐานของการผลิ ต
สินค
าเกษตรปลอดภัย”  

ประเด็นยุทธศาสตร0 ที่ 2 
ด
านสังคมและ

คุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมย0
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง 
ยั่งยืน บนพื้นฐานความ
พอเพียง" 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร0 ที่ 3 
ด
านทรัพยากรธรรมชาติ
แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล
 อ ม  
"ทรัพยากรธรรมชาติ
สร
างสรรค0ชีวิตและเป<น
มิตรต�อสิ่งแวดล
อม" 

ประเด็นยุทธศาสตร0 ที่ 4 
ด
านรักษาความมั่นคง
และความสงบ  “บุรีรัมย0
สันติสุข 9 ดี” 
 

 ยุทธศาสตร0 
 การพัฒนา 
 ของ อปท. 

 ในเขตจังหวัด 
 4 ยุทธศาสตร0 

 

ยุทธศาสตร0 
ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 1 
เมืองน!าอยู!และคุณภาพ

ชีวิตที่ดี 

ยุทธศาสตร0 
ประเด็นยุทศาสตร�ที่ 3 
การพัฒนาเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม 

 

ยุทธศาสตร0 
ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 2 
การพัฒนาการท!องเที่ยว

และกีฬา 

ยุทธศาสตร0 
ประเด็นยุทศาสตร�ที่ 4 
การพัฒนาขีดสมรรถนะ

องค�กร 

 

ยุทธศาสตร0 
การพัฒนา อปท. 

5 ยุทธศาสตร0 
 

 
ยุทธศาสตร0 
การพัฒนา
โครงสร
าง
พื้นฐาน   

 
ยุทธศาสตร0 

การพัฒนาเศรษฐกจิ
ชุมชน   

 
ยุทธศาสตร0 

การพัฒนาคุณภาพ 

 
ยุทธศาสตร0 
การพัฒนา

สิ่งแวดล
อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  

 
ยุทธศาสตร0 

การบริหารกจิการ
บ
านเมืองที่ดี    
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เปWาประสงค0 
ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 
การคมนาคมขนส�ง  

มีประสิทธิภาพ 
สามารถตอบสนอง 

ความต
องการ
ประชาชนอย�างทั่วถึง 

เปWาประสงค0 
ส�งเสริมพัฒนาอาชีพ

สร
างงาน  
สร
างรายได
 พัฒนา

คุณภาพชีวิตและดูแล
ผู
ด
อยโอกาส 

ทางสังคมให
ได
รับ
บริการและสวัสดิการ
จากองค0กรปกครอง

ส�วนท
องถิ่น 
อย�างทั่วถึง  
เป<นหมู�บ
าน 

ปลอดยาเสพตดิ 

เปWาประสงค0 
ประชาชนมี  
ความสามัคคี 

สามารถปWองกัน 
และรับมือจาก 

สาธารณภัยต�างๆได
 
ปIญหายาเสพตดิและ
ความไม�ปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพย0สิน
ในชุมชนลดลง 

เปWาประสงค0 
ประชาชนยึดถือ 
และปฏิบัติตาม
แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
พัฒนา 

แหล�งท�องเที่ยว 
ที่มีอยู�ในท
องถิ่น 
ให
เป<นสถานที่

ท�องเที่ยวแห�งใหม�
ของอําเภอ 

เปWาประสงค0 
ประชาชนมีจิตสํานึก

และมสี�วนร�วม 
ในการดูแล รักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล
อม 

เพิ่มมากขึ้น 

เปWาประสงค0 
อบต.มีการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี 
และมสี�วนร�วม 

จากทุกภาคส�วน 
เพิ่มมากขึ้น 

เปWาประสงค0 
ประชาชน 

เข
ามามสี�วนร�วม 
ในวันสําคัญ 
ทางศาสนา  

และร�วมอนุรักษ0 
ฟ��นฟู รักษา

ศิลปวัฒนธรรม จารตี
ประเพณีและภูมิ

ปIญญาท
องถิ่นเพิ่ม
มากขึ้น 

 

เปWาประสงค0 
7 เปWาประสงค0 

กลยุทธ0ที่ 1 
สนับสนุน 

โครงสร
างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 

 

กลยุทธ0 
16 กลยุทธ0 

กลยุทธ0ที่ 2 
พัฒนาแหล�งน้ําเพื่อ
การอุปโภค บริโภค 
และทําการเกษตร 

กลยุทธ0ที่ 3 
พัฒนาด
าน

สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

กลยุทธ0ที่ 4 
ส�งเสริมและสนับสนุน 

ด
านการศึกษา 
สาธารณสุข  
และการกีฬา 

กลยุทธ0ที่ 5 
ส�งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก 
เยาวชน สตรี 

ผู
สูงอายุ ผู
พิการ  
ผู
ยากไร
 และ
ผู
ด
อยโอกาส 

กลยุทธ0ที่ 6 
ส�งเสริมอาชีพ 

ให
กับประชาชน 
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กลยุทธ0ที่ 7 
ส�งเสริมและพัฒนา

กลุ�มองค0กรประชาชน
ให
มี 

ความเข
มแข็ง  

กลยุทธ0ที่ 8 
ปWองกัน บําบัด  

ฟ��นฟู ติดตามและ
ช�วยเหลือเกี่ยวกับ 

ยาเสพตดิ 

กลยุทธ0ที่ 9 
สนับสนุนด
าน 

ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย0สิน

ของประชาชน 

กลยุทธ0ที่ 10 
ส�งเสริมให
ประชาชน

เข
ามามสี�วนร�วม 
ในการพัฒนาท
องถิ่น 
และสร
างเครือข�าย

ประชาธิปไตย 

กลยุทธ0ที่ 11 
พัฒนาและส�งเสรมิ

ด
านการเกษตร  
ด
านการท�องเที่ยว 

กลยุทธ0ที่ 12 
อนุรักษ0 ฟ��นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล
อม 

กลยุทธ0ที่ 13 
อนุรักษ0 ฟ��นฟู  
สืบสานศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม จารตี
ประเพณี และภูมิ
ปIญญาท
องถิ่น 

กลยุทธ0ที่ 14 
ส�งเสริมให
ประชาชน
นําแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช
ในการ 

ดําเนินชิวต 

กลยุทธ0ที่ 15 
พัฒนาประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานด
าน
ต�างๆ เพื่อให
บริการ
ประชาชนอย�างทั่วถึง 

กลยุทธ0ที่ 16 
ส�งเสริมให
 
ทุกภาคส�วน 

เข
ามามสี�วนร�วม 
ในการปฎิบัติงาน 
ในด
านต�างๆ ของ

อปท.ภาย 
ใต
หลักธรรมาภบิาล 
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เปWาประสงค0 

 
 

แผนงาน 

 

 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 

1.  ยุทธศาสตร0ด
านโครงสร
างพื้นฐาน 

 

 

ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนส�ง  
มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต
องการประชาชนอย�างทั่วถึง 

 

โครงการ 
/กิจกรรม 

 

 
จํานวน  152  โครงการ 

 

 
แผนงานการพาณิชย0 

 

 
จํานวน   10   โครงการ 
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โครงการ 
/กิจกรรม 

 
 

แผนงาน 

 

 

แผนงานการเกษตร 

 

2. ยุทธศาสตร0การพฒันาด
านเศรษฐกิจ  

 
จํานวน  40 โครงการ 

 

 

เปWาประสงค0 

 

ประชาชนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
พัฒนาแหล�งท�องเที่ยวที่มีอยู�ในท
องถิ่นให
เป<นสถานที่ท�องเที่ยว 
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โครงการ 
/กิจกรรม 

 
 

แผนงาน 
 

 
การศึกษา 

 

 

3.  ยุทธศาสตร�การพฒันาคุณภาพชีวิต 

 
จํานวน 59   
โครงการ 

 

 

สาธารณสุข 

 

 

เปWาประสงค0 

     ส�งเสริมพัฒนาอาชีพ สร
างงาน สร
างรายได
 พัฒนาคุณภาพชีวิตและดูแลผู
ด
อยโอกาสทางสังคมให
    
     ได
รับบริการและสวัสดิการจากองค0กรปกครองส�วนท
องถิ่นอย�างทั่วถึงประชาชนมีความสามัคคี 
     สามารถปWองกันและรับมือจากสาธารณภัยต�างๆได
 ปIญหายาเสพติดและความไม�ปลอดภัยในชีวิต    
     และทรัพย0สินในชุมชนลดลงเป<นหมู�บ
านปลอดยาเสพติดประชาชนเข
ามามีส�วนร�วมในวันสําคัญทาง     
     ศาสนา และร�วมอนุรักษ0 ฟ��นฟูรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปIญญาท
องถิ่นเพิ่มมากขึ้น 
 

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

 

สังคม
สงเคราะห� 

 

สร
างความ
เข
มแข็งของ

ชุมชน 

 
งบกลาง 

 
จํานวน 29 
โครงการ 

 
จํานวน 25 
โครงการ 

 
จํานวน 38 
โครงการ 

 
จํานวน 24 
โครงการ 

 
จํานวน 32 
โครงการ 

 
จํานวน 16 
โครงการ 
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โครงการ 
/กิจกรรม 

 
 

แผนงาน 

 

 
เคหะและชุมชน 

 

4.  ยุทธศาสตร0ส�งเสริมการอนุรักษ0ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม 

 
จํานวน 32  โครงการ 

 

 

การเกษตร 

 
จํานวน 16  โครงการ 

 

 

เปWาประสงค0 
ประชาชนมีจิตสํานึกและมีส�วนร�วมในการดูแล  

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อมเพิ่มมากขึ้น 
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3.4 แผนที่ยุทธศาสตร0 Strategy  Map 
 
 

ยุทธศาสตร0การพัฒนาของเทศบาลตําบลเมืองโพธิ์ 
Strategy  Map 

“สร
างความมั่นคงปลอดภัย  ใส!ใจการศึกษา  รักษาประเพณีและ
วัฒนธรรมท
องถิ่น  มุ!งสู!สังคมคุณภาพชีวิตที่ดี  มีเศรษฐกิจพอเพียง

ตามแนวพระราชดําริ” 

 

โครงการ 
/กิจกรรม 

 
 

แผนงาน 
 

บริหารงานทั่วไป 

 

5.  ยุทธศาสตร0ส�งเสริมการบริหารกิจการบ
านเมืองทีดี 
 

 
จํานวน  32 โครงการ 

 

 

เปWาประสงค0 

 

อบต.มีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี และมีส�วนร�วมจากทุกภาคส�วนเพิ่มมากขึ้น 
 

วิสัยทัศน0 

 

 

สร
างความเข
มแข็งของ
ชุมชน 

 
จํานวน 8 โครงการ 

 
เคหะและชุมชน 

 
จํานวน  10 โครงการ 
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ยุทธศาสตร0 
การพัฒนา อปท. 
5 ยุทธศาสตร0 

 
ยุทธศาสตร0 
การพัฒนา
โครงสร
าง
พื้นฐาน   

 

 
ยุทธศาสตร0 

การพัฒนาเศรษฐกจิ
ชุมชน   

 

 
ยุทธศาสตร0 

การพัฒนาคุณภาพ 
 

 
ยุทธศาสตร0 
การพัฒนา

สิ่งแวดล
อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  

 

 
ยุทธศาสตร0 

การบริหารกจิการ
บ
านเมืองที่ดี    

 

เปWาประสงค0 
ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 
การคมนาคมขนส�ง  

มีประสิทธิภาพ 
สามารถตอบสนอง 

ความต
องการ
ประชาชนอย�างทั่วถึง 

เปWาประสงค0 
ส�งเสริมพัฒนาอาชีพ

สร
างงาน  
สร
างรายได
 พัฒนา

คุณภาพชีวิตและดูแล
ผู
ด
อยโอกาส 

ทางสังคมให
ได
รับ
บริการและสวัสดิการ
จากองค0กรปกครอง

ส�วนท
องถิ่น 
อย�างทั่วถึง  
เป<นหมู�บ
าน 

ปลอดยาเสพตดิ 

เปWาประสงค0 
ประชาชนมี  
ความสามัคคี 

สามารถปWองกัน 
และรับมือจาก 

สาธารณภัยต�างๆได
 
ปIญหายาเสพตดิและ
ความไม�ปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพย0สิน
ในชุมชนลดลง 

เปWาประสงค0 
ประชาชนยึดถือ 
และปฏิบัติตาม
แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
พัฒนา 

แหล�งท�องเที่ยว 
ที่มีอยู�ในท
องถิ่น 
ให
เป<นสถานที่

ท�องเที่ยวแห�งใหม�
ของอําเภอ 

เปWาประสงค0 
ประชาชนมีจิตสํานึก

และมสี�วนร�วม 
ในการดูแล รักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล
อม 

เพิ่มมากขึ้น 

เปWาประสงค0 
เทศบาลมีการบรหิาร

จัดการภาครัฐที่ดี 
และมสี�วนร�วม 

จากทุกภาคส�วน 
เพิ่มมากขึ้น 

เปWาประสงค0 
ประชาชน 

เข
ามามสี�วนร�วม 
ในวันสําคัญ 
ทางศาสนา  

และร�วมอนุรักษ0 
ฟ��นฟู รักษา

ศิลปวัฒนธรรม จารตี
ประเพณีและภูมิ

ปIญญาท
องถิ่นเพิ่ม
มากขึ้น 

 

เปWาประสงค0 
7 เปWาประสงค0 

กลยุทธ0ที่ 1 
สนับสนุน 

โครงสร
างพื้นฐาน 
ทางเศรษฐกิจ 

 

กลยุทธ0 
16 กลยุทธ0 

กลยุทธ0ที่ 2 
พัฒนาแหล�งน้ํา 
เพื่อการอุปโภค  

บริโภคและ 
ทําการเกษตร 

กลยุทธ0ที่ 3 
พัฒนาด
าน

สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

กลยุทธ0ที่ 4 
ส�งเสริมและ 
สนับสนุน 

ด
านการศึกษา 
สาธารณสุข  
และการกีฬา 

กลยุทธ0ที่ 5 
ส�งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก 
เยาวชน สตรี 

ผู
สูงอายุ ผู
พิการ ผู

ยากไร
 

กลยุทธ0ที่ 6 
ส�งเสริมอาชีพ 

ให
กับประชาชน 

กลยุทธ0ที่ 7 
ส�งเสริมและ

พัฒนา 
กลุ�มองค0กร 

ประชาชนให
ม ี
ความเข
มแข็ง  

กลยุทธ0ที่ 8 
ปWองกัน บําบัด  
ฟ��นฟู ติดตาม 
และช�วยเหลือ 

เกี่ยวกับยาเสพติด 
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กลยุทธ0ที่ 9 
สนับสนุนด
าน 

ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย0สิน

ของประชาชน 

กลยุทธ0ที่ 10 
ส�งเสริมให
ประชาชน 

เข
ามามสี�วนร�วม 
ในการพัฒนาท
องถิ่น 
และสร
างเครือข�าย

ประชาธิปไตย 

กลยุทธ0ที่ 11 
พัฒนาและส�งเสรมิ

ด
านการเกษตร  
ด
านการท�องเที่ยว 

กลยุทธ0ที่ 12 
อนุรักษ0 ฟ��นฟู

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล
อม 

กลยุทธ0ที่ 13 
อนุรักษ0 ฟ��นฟู  
สืบสานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  

จารีตประเพณี และ 
ภูมิปIญญาท
องถิ่น 

กลยุทธ0ที่ 14 
ส�งเสริมให
ประชาชน 
นําแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

มาใช
ในการ 
ดําเนินชิวต 

กลยุทธ0ที่ 15 
พัฒนาประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 
ด
านต�างๆ เพื่อ

ให
บริการประชาชน
อย�างทั่วถึง 

กลยุทธ0ที่ 16 
ส�งเสริมให
ทุกภาค

ส�วน 
เข
ามามสี�วนร�วม 
ในการปฎิบัติงาน 
ในด
านต�างๆ ของ 

อปท.ภาย 

 

แผนงาน 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

 

แผนงานการศึกษา 
 

แผนงานสาธารณสุข 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

แผนงานสร
างความเข
มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

 

แผนงานการเกษตร 
 

 

แผนงานงบกลาง 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร� 
ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร�

จังหวัด 

ยุทธศาสตร� 
อปท.ในเขต

จังหวัด 
ยุทธศาสตร� อปท. เปYาประสงค� 

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค!าเปYาหมาย ความก
าวหน

าของ

เปYาหมาย 
กลยุทธ� ผลผลิตโครงการ 

หน!วย 
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน!วย 
สนับสนุน 61 62 63 64 

ยุ ท ธศ าสตร�
ก า ร พั ฒ น า
ด
านบ
านเมือง
น!าอยู! 

การส!งเสริม
ความมั่นคง
และความ
ส ง บ
เรียบร
อย 

ยุทธศาสตร�การ 
พัฒนาด
าน
โครงสร
างพื้นฐาน 

โครงสร
างพื้นฐานที่มี
มาตรฐาน และ
เ พียงพอต! อความ
ต
 อ ง ก า ร ข อ ง
ประชาชน 

1.ร
อยละของ
ระยะทางถนนที่ได

มาตรฐาน 
2.ร
อยละของความ
พอใจของ
ประชาชนที่ใช
ได
รับ
บริการ 
3.ร
อยละของการ
ขยายเขตฟYา
เพิ่มขึ้น 
4.ร
อยละของผู
ใช

น้ําประปาเพิ่มขึ้น 

75 109 137 162 เ พิ่ มขึ้ นปW ล ะ
ประมาณ 30    
สาย 

ก!อสร
าง  ปรับปรุง  
บํารุงรักษา  ถนน  
ทาง/ท!อระบายน้ํา  
สะพาน  และอื่นๆ   

ก! อ ส ร
 า ง ถ น น
คอนกรีต/ก!อสร
าง
ถนนดินลงหินคลุก/
ร า ง ร ะ บ า ย น้ํ า /
ไฟฟYา/ขยายท!อเมน
ประปา 

กองช!าง สํานักปลัด 

ยุ ท ธศ าสตร�
ก า ร พั ฒ น า
ด
 า น สั ง ค ม
เ ก ษ ต ร ที่ มี
คุณภาพชี วิต
ที่ดี 

การพัฒนา
คุ ณ ภ า พ
ชีวิต 
 
 

ยุทธศาสตร�การ
พั ฒ น า ด
 า น
เศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจฐานราก
ระดับชุมชนเข
มแข็ง
เ ปD น ไ ป ต า ม ห ลั ก
ปรัชญา เศรษฐ กิจ
แบบพอเพียง   ตาม
แนวพระราช ดํ า ริ  
แนวทางเกษตรแบบ
วิทยาการสมัยใหม!
ผ สมผส า น กับ ภู มิ
ป\ญญาท
องถิ่น     

1.ร
อยละของ
โครงการกิจกรรมที่
ฝbกอบรม 
2.ร
อยละของ
โครงการกิจกรรมที่
ที่ส!งเสริมอาชีพ 
3.ร
อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนที่ร!วม
โครงการ 

11 20 31 40 ปW ล ะ  1 0 
โครงการ 

ส!งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชน 

โคร งกา รส! ง เส ริ ม
พัฒนาเศรษฐกิจ 

สํานักปลัด สํานักปลัด 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร�/ต!อ 
ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร�

จังหวัด 

ยุทธศาสตร� 
อปท.ในเขต

จังหวัด 
ยุทธศาสตร� อปท. เปYาประสงค� 

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค!าเปYาหมาย ความก
าวหน

าของ

เปYาหมาย 
กลยุทธ� ผลผลิตโครงการ 

หน!วย 
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน!วย 
สนับสนุน 61 62 63 64 

ยุ ท ธศ าสตร�
ก า ร พั ฒ น า
ด
านบ
านเมือง
น!าอยู! 

การพัฒนา
คุ ณ ภ า พ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร�การ
พัฒนา คุณภาพ
ชีวิต 

คุณ ภ า พ ชี วิ ต เ ด็ ก 
ป ร ะ ช า ช น มี มี
การศึกษาในระดับ
ขั้นพื้นฐาน 

1.ร
อยละของการ
พัฒนาการของเด็ก 
2.ร
อยละของ
โครงการที่
ดําเนินการ 

16 30 45 59 ปW ล ะ  1 5 
โครงการ 

ส! ง เ ส ริ ม กา ร จั ด
การศึกษาเด็กเล็ก
ก! อ น เ ก ณ ฑ� ใ น
ท
องถิ่น 

โครงการส!งเสริมการ
จัดการศึกษาเด็กเล็ก
ก!อนเกณฑ�ในท
องถิ่น   

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สํานักปลัด 

ยุ ท ธศ าสตร�
ก า ร พั ฒ น า
ด
านบ
านเมือง
น!าอยู! 

การพัฒนา
คุ ณ ภ า พ
ชีวิต 
 

ยุทธศาสตร�การ
พัฒนา คุณภาพ
ชีวิต 

ประชาชนมีคุณธรรม 
จริยธรรม   
พระพุทธศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี
ของชาติและท
องถิ่น
มีความเจริญ สร
าง
สังคมมีคุณภาพ 

1.ร
อยละของ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
2.ร
อยละของความ
พึงพอใจโครงการที่
ดําเนินการ 

8 15 22 29 ปW ล ะ  7
โครงการ 

ส!งเสริมการ
อนุรักษ�จารีต
ประเพณี  
วัฒนธรรม และภูมิ
ป\ญญาชาวบ
าน 

โครงการส!งเสริมการ
อนุรักษ�จารีต
ประเพณี  
วัฒนธรรม และภูมิ
ป\ญญาชาวบ
าน 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สํานักปลัด 

ยุ ท ธศ าสตร�
ก า ร พั ฒ น า
ด
านบ
านเมือง
น!าอยู! 

การพัฒนา
คุ ณ ภ า พ
ชีวิต 
 

ยุทธศาสตร�การ
พัฒนา คุณภาพ
ชีวิต 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย�สิน   

1.ร
อยละของความ
ปลอดภัยของ
ประชาชนในชีวิต
และทรัพย�สิน 
2.ร
อยละของความ
พึงพอใจโครงการที่
ดําเนินการ 

8 13 20 25 ปW ล ะ  8 
โครงการ 

ส!งเสริมการ
ปYองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยในท
องถิ่น   

โครงการส!งเสริมการ
ปYองกันและ   
บรรเทาสาธารณภัย
ในท
องถิ่น 

สํานักปลัด สํานักปลัด 
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รายละเอียดยุทธศาสตร�/ต!อ 
ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร�

จังหวัด 

ยุทธศาสตร� 
อปท.ในเขต

จังหวัด 
ยุทธศาสตร� อปท. เปYาประสงค� 

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค!าเปYาหมาย ความก
าวหน

าของ

เปYาหมาย 
กลยุทธ� ผลผลิตโครงการ 

หน!วย 
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน!วย 
สนับสนุน 61 62 63 64 

ยุ ท ธศ าสตร�
ก า ร พั ฒ น า
ด
านบ
านเมือง
น!าอยู! 

การพัฒนา
คุ ณ ภ า พ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร�การ
พัฒนา คุณภาพ
ชีวิต 

มีระบบการให
บริการ
สาธารณสุขชุมชนที่
พร
อม 

1.ร
อยละของความ
พึงพอใจโครงการที่
ดําเนินการ 

10 19 29 38 ปW ล ะ  1 0 
โครงการ 

ส! ง เ ส ริ ม
สาธารณสุขของ
ท
องถิ่น 

โคร งกา รส! ง เส ริ ม
ส า ธ า ร ณ สุ ข ข อ ง
ท
องถิ่น   

สํานักปลัด สํานักปลัด 

ยุ ท ธศ าสตร�
ก า ร พั ฒ น า
ด
านบ
านเมือง
น!าอยู! 

การพัฒนา
คุ ณ ภ า พ
ชีวิต 
 

ยุทธศาสตร�การ
พัฒนา คุณภาพ
ชีวิต 

คุณภาพชีวิตเด็ก 
สตรี  ผู
สูงอายุ อยู!ดี
มีสุข  สร
างสังคมมี
คุณภาพ 

1.ร
อยละของความ
พึงพอใจโครงการที่
ดําเนินการ 

10 20 30 40 ปW ล ะ  1 0 
โครงการ 

ส!งเสริมการจัด
สวัสดิการ และ
การสังคม
สงเคราะห�   

โครงการส!งเสริมการ
จัดสวัสดิการ และ
การสังคมสงเคราะห�    

สํานักปลัด สํานักปลัด 

ยุ ท ธศ าสตร�
ก า ร พั ฒ น า
ด
านบ
านเมือง
น!าอยู! 

การพัฒนา
คุ ณ ภ า พ
ชีวิต 
 

ยุทธศาสตร�การ
พัฒนา คุณภาพ
ชีวิต 

คุณภาพชีวิต
ประชาชนใน
ตําบล อยู!ดีมีสุข   

1.ร
อยละของความ
พึงพอใจโครงการที่
ดําเนินการ 

8 16 24 32 ปW ล ะ  8 
โครงการ 

ส!งเสริมการ
ปYองกันและแก
ไข
ป\ญหายาเสพติด
และป\ญหาทาง
สังคม 

โครงการส!งเสริมการ
ปYองกันและแก
ไข
ป\ญหายาเสพติดและ
ป\ญหาทางสังคม 

สํานักปลัด สํานักปลัด 
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รายละเอียดยุทธศาสตร�/ต!อ 
ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร�

จังหวัด 

ยุทธศาสตร� 
อปท.ในเขต

จังหวัด 
ยุทธศาสตร� อปท. เปYาประสงค� 

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค!าเปYาหมาย ความก
าวหน

าของ

เปYาหมาย 
กลยุทธ� ผลผลิตโครงการ 

หน!วย 
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน!วย 
สนับสนุน 61 62 63 64 

ยุ ท ธศ าสตร�
ก า ร พั ฒ น า
ด
านบ
านเมือง
น!าอยู! 

การส!งเสริม
ความมั่นคง
และความ
ส ง บ
เรียบร
อย 

ยุทธศาสตร�การ
อ นุ รั ก ษ�
ทรัพยากรธรรมช
า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล
อม 

สภาพแวดล
อมใน
ชุมชนสะอาดมีความ
เ ปD น ร ะ เ บี ย บ
เรียบร
อย  สร
าง
ค ว า ม น! า อ ยู! ใ ห

เกิดขึ้นในชุมชน    

1.ร
อยละของความ
พึงพอใจโครงการที่
ดําเนินการ 
 

12 24 36 48 ปW ล ะ  1 2 
โครงการ 

1.ส!งเสริมการ
สร
างจิตสํานึกและ
ตระหนักต!อป\ญหา
ด
านสิ่งแวดล
อม 
2.ส!งเสริมการ
ปรับปรุงภูมิทัศน�
แวดล
อมท
องถิ่น 

โครงการส!งเสริมการ
สร
างจิตสํานึกและ
ตระหนักต!อป\ญหา
ด
 าน สิ่ ง แวดล
 อม /
โครงการส!งเสริมการ
ป รั บ ป รุ ง ภู มิ ทั ศ น�
แวดล
อมท
องถิ่น 

สํานักปลัด สํานักปลัด 

ยุ ท ธศ าสตร�
ก า ร พั ฒ น า
ด
านบ
านเมือง
น!าอยู! 

การพัฒนา
ขี ด
สมรรถนะ
องค�กร 

 ยุทธศาสตร�การ
บ ริ ห า ร กิ จ ก า ร
บ
านเมืองที่ดี 

การบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิ
บาล  ประชาชนมี
ส!วนร!วม  ทําให
เกิด
ประโยชน�สูงสุดแก!
ประชาชน   

1.ร
อยละของความ
พอใจที่ประชาชน
ได
รับบริการสะดวก
เพิ่มขึ้น 
2.ร
อยละของความ
พึงพอใจโครงการที่
ดําเนินการ 

15 11 13 11 ปW ล ะ  1 2 
โครงการ 

1.ส!งเสริมการมี
ส!วนร!วมของภาค
ประชาชน 
2.ส!งเสริม
ศักยภาพองค�กร 
เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถใน
การพัฒนาท
องถิ่น 

โครงการส!งเสริม
ศักยภาพองค�กร เพื่อ
เพิ่มขีด
ความสามารถในการ
พัฒนาท
องถิ่น 

สํานักปลัด สํานักปลัด 
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ส!วนท่ี 4 
 
 
 

การนําแผนพัฒนาท
องถ่ินสี่ปWไปสู!การปฏิบัต ิ
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ส�วนท่ี ๔ 
การนําแผนพัฒนาท
องถ่ินสี่ป(ไปสู�การปฏิบัต ิ

 
๑. ยุทธศาสตร�การพัฒนาและแผนงาน 

 
ท่ี 
 

ยุทธศาสตร� ด
าน แผนงาน 
หน!วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
หน!วยงาน
สนับสนุน 

1 ด
านโครงสร
างพ้ืนฐาน ด
านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช!าง  
 

ด
านการเศรษฐกจิ แผนงานการพาณิชย� กองช!าง 
   

2  ด
านการพัฒนาด
าน
เศรษฐกิจ 

ด
านการเศรษฐกจิ แผนงานการเกษตร สํานักปลัด 
   

3 ด
านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ด
านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 

ด
านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

กองการศึกษา 

ด
านบริหารท่ัวไป แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

สํานักปลัด 

ด
านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสาธารณสุข สํานักปลัด 

ด
านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสังคมสงเคราะห� สํานักปลัด 

ด
านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร
างความเข
มแข็งของ 
ชุมชน 

สํานักปลัด 

ด
านการดําเนินการอ่ืน แผนงานงบกลาง สํานักปลัด 
    

4 ด
านส!งเสริมการอนุรกัษ�
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล
อม 

ด
านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช!าง, สํานัก
ปลัด 

ด
านการเศรษฐกจิ แผนงานการเกษตร สํานักปลัด 
   

5 ด
านส!งเสริมการบริหาร
กิจการบ
านเมืองทีดี 

ด
านบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป สํานักปลัด 
ด
านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน สํานักปลัด/กองช!าง 

ด
านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร
างความเข
มแข็งของ
ชุมชน 

สํานักปลัด 

   

  
 

อง
ค�ก

าร
บร

ิหา
รส

!วน
ตํา

บล
เม

ือง
โพ

ธิ์ 


