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 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น

เปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง
ก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือ
รับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด 
ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศ
ไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ ์แนวโน้ม วิสัยทัศน ์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ 
๑. บทน า 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต้นมาได้
ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม
บนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้
ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความ
หลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ 
ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศ 

ส่วนที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
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และสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า  ขาดการน า
เทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่
ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายส าคัญต่อ
การพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐาน
ต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืนๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพ
การให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหา
ความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนา
ประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะ
ยาวในการฟ้ืนฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความ
ชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อม
โทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  การ
พัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของประชาชน 
ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง  ลดความขัดแย้งทาง
ความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบัน
หลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็ก
ที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาประเทศในมิติ
ต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือ
ดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทา ง
สังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่
การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็น

ประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศ
เพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ความส าคัญกับ
ปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืนๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็น
ประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับ
ประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิม
บทบาทของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้าย
ขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่
ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ 
ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้าน
อาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 



๒๔ 
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ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่า
จะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่ จะกลับมาขยายตัวได้
เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่
จะมีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างความ
หลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี  ๒๕๗๔ จะ
ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรใน
ประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ  เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและ
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 

ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการแรงงาน
ต่างชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง  ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมี
ความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น  
โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลก
สูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่
ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะ
แรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า  อาจท าให้การแย่งชิง
แรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 

นอกจากนี ้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งใน
เชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้าน
อาหารและน้ า ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสีย
ความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง  ๆ ดังกล่าวที่แต่
ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ท าให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศ
รวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้าน
พลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความ
เข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น เปูาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 

 
 
 



๒๕ 
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แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของการจ้าง

งานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยง
ด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การ
เคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ 
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด  และ
โรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝูาระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น  อาจน าไปสู่ปัญหา
ความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปูองกันและรองรับ
ผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี  โครงสร้าง
พ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่
เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบัน
และบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า ก่อให้เกิดความเสี่ยง
ต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่าง
รวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น  ซึ่งปัจจัยทั้งหมด
ดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆข้างต้น 
เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก 
ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่
เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการ
ด าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทย
จ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบ
การเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการ
สาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศ
ไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก  จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐาน
นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร
และภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 

นอกจากนี ้ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร 
การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความ
เป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย 
ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขัน
ที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา 
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ประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลัง
ทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐาน
และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มี
การปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง  มีการ
ส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้ง
ภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะ
พฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากข้ึน 

ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่
รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงาน
เพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนา
ให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนว
ยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐ
เพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่างๆ อย่างเป็นระบบ โดย
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเปูาหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืนๆ เพ่ือน าไปสู่
การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ 
ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
  “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก ่การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของ
ชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทาง
สังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็น
ธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทาง
พลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความ
มั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงใน
เอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมือง
ที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความ
ปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความ
อบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัย
เกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
 



๒๗ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดา่นเกวยีน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 
ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจน

เข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์
จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐาน
ขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ
เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
อนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และ
มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟูนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการ
เชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการ
พัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญาทุนทางการเงิน ทุนทีเ่ป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการ
ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อม
มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วน
ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และ
ยั่งยืน โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได ้
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
  ๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐ

และท่ีมิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
 



๒๘ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดา่นเกวยีน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
(๔) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 

๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่

เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก

รวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา

ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า นึกมีความสามารถสูง 

มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 



๒๙ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดา่นเกวยีน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 
 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบบัปัจจบุัน) 
      แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) เป็น
แผนพัฒนาฯ ฉบับแรก ที่เริ่มต้นกระบวนการยกร่างกรอบแผนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและจะมีผลในการใช้เป็น
กรอบเพื่อก าหนด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิบัติการในช่วง 5 ปีที่สองของยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี โดยการ ก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ได้น้อมน าปรัชญ าของเศรษฐกิจ
พอเพียงม าเป็น หลักน าท างานในการขับเคลื่อนและวางแผนการพัฒนาประเทศ ไปสู่การบรรลุเปูาหมายในมิติ
ต่าง ๆ ภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็นรูปธรรม ในช่วงเวลาที่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยอยู่ในสภาวะที่ต้อง
เผชิญกับ ความท้าทายจากภายนอกและภายในประเทศที่มีความผันแปรสูงและมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรง
มากขึ้น ในอนาคต ทั้งที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และ
ข้อจ ากัด ของโครงสร้างภายในประเทศที่ยังคงรอการปรับปรุงแก้ไขในหลายมิติ การก าหนดทิศทางการพัฒนา
ประเทศ ในระยะต่อไป จึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับปัจจัยทั้งภายนอกและภายใน ตลอดจนผลจากการ
เปลี่ยนแปลง ของปัจจัยที่จะมีอิทธิพลต่อโครงสร้างและองคาพยพของประเทศในทุกมิติ เพ่ือน ามาประมวลผล
ประกอบ การก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศที่ควรมุ่งไปในอนาคต บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่
สอดคล้อง กับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งจะเป็น
จุดเริ่มต้น ในการที่จะน าพาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่เศรษฐกิจมีความเจริญเติบโตท่ามกลางสังคมที่
สมานฉันท์ ทันสมัย ก้าวหน้า ควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์อย่างสมดุลในระยะ
ยาว เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ให้สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
ท่ามกลาง ความผันแปรที่เกิดขึ้นรอบด้านจากภายนอก และสามารถบรรลุเปูาหมายระยะ 20 ปี ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ตามกรอบระยะเวลาที่คาดหวังไว้ได้ การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในแต่ละ
ช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ค านึงถึงความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ชาติ แนวนโยบายแห่งรัฐ รวมถึงสภาพการณ์ทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและโลก นอกจากจะต้องค านึงถึงความส าคัญของมิติการพัฒนาด้านต่าง ๆ    
ที่ส่งผลต่อภาพรวมของประเทศ ทั้งที่ เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์ สิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่
ยั่งยืน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม ตลอดจนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศแล้ว การประมวล กระบวนทัศน์หลักเพ่ือสังเคราะห์ประเด็นการพัฒนาที่ประเทศไทยควรให้
ความส าคัญและเป็นจุดมุ่งเน้นใน ระยะของแผนพฒันาฯ ยังเป็นเงื่อนไขที่มีนัยส าคัญต่อการบรรลุเปูาหมายการ
พัฒนาประเทศในระยะยาว โดย แผนที่มีจุดเน้นชัดเจนจะช่วยสนับสนุนให้การพัฒนาประเทศได้รับการ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วนบนเปูาหมาย ร่วมที่ชัดเจน ในขณะเดียวกันยังเอ้ือประโยชน์ต่อการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลความส าเร็จของแผน เพ่ือน ามาปรับปรุงกระบวนการและวิธีการด าเนินงานให้บรรลุผลลัพธ์ที่
มุ่งหวังได้อย่างแม่นย ายิ่งขึ้น 
      ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 13 โดยรับฟังความคิดเห็นจากภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับสาขาการผลิต กลุ่มอาชีพ และระดับ
ภาค พ้ืนที่ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับทิศทางและประเด็นการพัฒนาที่ประเทศไทยควรให้ความส าคัญ และน ามา
สู่การ สังเคราะห์ประเด็นกลยุทธ์การพัฒนาที่ประเทศไทยควรมุ่งเน้นด าเนินการในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
13 เพ่ือน าพาประเทศไปสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในระยะยาวได้อย่างเป็น
รูปธรรม 
 
 
 
 



๓๐ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดา่นเกวยีน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 
  1. หลักการและแนวคิด 
     (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีจุดมุ่งหมายสูงสุดเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้
สามารถบรรลุผล ตามเปูาหมายการพัฒนาระยะยาวที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ โดยมุ่งหวังให้แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ท าหน้าที่เป็นกลไกในการชี้ประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูงต่อการพัฒนา
ประเทศใน ระยะ 5 ปีและเพ่ือผลักดันให้ประเทศสามารถก้าวข้ามความท้าทายต่าง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนสู่ความ
เจริญเติบโตที่ ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน โดย (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ได้ก าหนด
ทิศทางและ เปูาหมายของการพัฒนาบนพื้นฐานของหลักการและแนวคิดที่ส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ 
      1.1 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสืบสาน รักษา ต่อยอดการพัฒนาตาม
หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ดี ควบคู่กับการใช้เงื่อนไข 2 ประการเพ่ือก ากับการก าหนดทิศทางและประเด็นการพัฒนาในส่วน
ต่าง ๆ ได้แก่ เงื่อนไขความรู้โดยการใช้องค์ความรู้ทางวิชาการที่รอบด้าน และเงื่อนไขคุณธรรม โดยยึดถือ
ผลประโยชน์ ของประชาชนและความเป็นธรรมในทุกมิติของสังคม 
      1.2 แนวคิด Resilience ซึ่งเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการลดความเปราะบางต่อความ
เปลี่ยนแปลง อันประกอบด้วยการพัฒนาความสามารถใน 3 ระดับ ได้แก่ 
       (1) การพร้อมรับ (Cope) หมายถึง ความสามารถ ในการบริหารจัดการภายใต้สภาวะ
วิกฤติ ให้สามารถยืนหยัดและต้านทานความยากล าบาก รวมถึงฟ้ืนคืนกลับ สู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว 
       (2) การปรับตัว (Adapt) หมายถึง การปรับทิศทาง รูปแบบ และแนวทางการ พัฒนา
ให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง พร้อมกระจายความเสี่ยงและปรับตัวอย่างเท่าทันเพ่ือแสวงหา  ประโยชน์จาก
สิ่งที่เกิดข้ึน และ 
       (3) การเปลี่ยนแปลงเพ่ือพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและปัจจัยพ้ืนฐานให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง 
      1.3 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิด 
“ไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง” โดยมุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งในมิติของการมีปัจจัยที่
จ าเป็น ส าหรับการด ารงชีวิตขั้นพ้ืนฐานที่เพียงพอ การมีสภาพแวดล้อมที่ดี การมีปัจจัยสนับสนุนให้มีสุขภาพที่
สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ การมีโอกาสที่จะใช้ศักยภาพของตนในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดี รวมถึงการ
มุ่งส่งต่อ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีไปยังคนรุ่นต่อไป 
      1.4 โมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจใน 3 รูปแบบควบคู่กัน 
ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดยอาศัยฐานศักยภาพและความเข้มแข็ง
ของ ประเทศอันประกอบด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม พร้อมกับการ
ใช้ ประโยชน์จากองคความรูทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิม เพ่ือผลักดัน
ให้ประเทศมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และสามารถกระจายรายได้ โอกาส และ  ความมั่งคั่งได้
อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ การจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ยังค านึงถึงเงื่อนไขและข้อจ ากัดของการพัฒนา
ประเทศที่ สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ซึ่งจะส่งผลให้บริบทของประเทศและของโลกเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 
  2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
     การพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ให้สามารถก้าวข้ามความท้า
ทายที่เป็น อุปสรรคต่อการบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ จ าเป็นจะต้องเร่งแก้ไขจุดอ่อนและข้อจ ากัดของ
ประเทศ ที่มีอยู่เดิม รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพในการรับมือกับความเสี่ยงส าคัญที่มาจากการเปลี่ยนแปลงของบริบท  
ทั้งจากภายนอกและภายใน ตลอดจนการเสริมสร้างความสามารถในการสร้างสรรค์ประโยชน์จากโอกาส 
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ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีด้วยเหตุนี้ การก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของ  แผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ พลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่า อย่าง
ยั่งยืน” ซึ่งหมายถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับโครงสร้าง นโยบาย และกลไก  เพ่ือมุ่ง
เสริมสร้างสังคมที่ก้าวทันพลวัตของโลก และเกื้อหนุนให้คนไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองได้อย่าง  เต็ม
ศักยภาพ พร้อมกับการยกระดับกิจกรรมการผลิตและการให้บริการให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมที่สูงขึ้ น โดยอยู่
บนพ้ืนฐานของความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น จึงได้ก าหนดเปูาหมายหลัก
ของการพัฒนาจ านวน 5 ประการ ประกอบด้วย 
      1.1 การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม มุ่งยกระดับขีดความสามารถใน 
การแข่งขันของภาคการผลิตและบริการส าคัญ ผ่านการผลักดันส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์พัฒนาการของสังคมยุคใหม่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อม 
ทั้งให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อยกับห่วงโซ่มูลค่าของภาค  การ
ผลิตและบริการเปูาหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศท่ีส่งเสริมการค้าการลงทุนและนวัตกรรม 
      1.2 การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ มุ่งพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับ โลกยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคม และ เร่งรัดการเตรียมพร้อมก าลังคนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเอ้ือ
ต่อการปรับ โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ภาคการผลิตและบริการเปูาหมายที่มีศักยภาพและผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้ง
ให้ ความส าคัญกับการสร้างหลักประกันและความคุ้มครองทางสังคมที่สามารถส่งเสริมความม่ันคงในชีวิต 
      1.3 การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม มุ่งลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและ
สังคม ทั้งในเชิงรายได้พ้ืนที่ ความมั่งคั่ง และการแข่งขันของภาคธุรกิจ ด้วยการสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่ม
เปราะบาง และผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม กระจายโอกาสทาง
เศรษฐกิจ และจัดให้มีบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในทุกพ้ืนที่ พร้อมทั้งเพ่ิมโอกาสใน
การแข่งขัน ของภาคธุรกิจให้เปิดกว้างและเป็นธรรม 
      1.4 การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน มุ่งลดการก่อมลพิษ ควบคู่ไปกับ 
การผลักดันให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถใน  การ
รองรับของระบบนิเวศ ตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุ เปูาหมายความ
เป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 และบรรลุเปูาหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ เป็นศูนย์ภายในปี 
2608  
      1.5 การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความ
เสี่ยง ภายใต้บริบทโลกใหม่ มุ่งสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเป็นสังคมสูงวัย  การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ กลไก
ทางสถาบันที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารงานของ  ภาครัฐ
ให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีได้อย่างทันเวลา  มี
ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล โดยตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายของแต่ละเปูาหมายหลัก มีดังนี้ 
 

เป้าหมายหลัก ตัวช้ีวัด สถานะปัจจุบัน ค่าเป้าหมายในปี 2570 
1. การปรับโครงสร้าง 
การผลิตสู่เศรษฐกิจ ฐาน
นวัตกรรม 

รายได้ประชาชาติต่อหัว 7,097 เหรียญสหรัฐ 
(227,000 บาท) 

ในปี 2564 

9,300 เหรียญสหรัฐ 
(300,000บาท) 
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เป้าหมายหลัก ตัวช้ีวัด สถานะปัจจุบัน ค่าเป้าหมายในปี 2570 

2. การพัฒนาคนส าหรับ 
โลกยุคใหม่ 

ดัชนีความก้าวหน้าของ
คน (ประกอบด้วยตัวชี้วัด
ใน 8 ด้าน ได้แก่ สุขภาพ 
การศึกษา ชีวิตการงาน 
รายได้ ที่อยู่อาศัยและ
สภาพแวดล้อม ชีวิต
ครอบครัวและชุมชน การ
คมนาคมและ การสื่อสาร 
และการมีส่วนร่วม) 

0.6501 
(ความก้าวหน้าของคน 
อยู่ในระดับปานกลาง) 

ในปี 2563 

0.7209 
(ความก้าวหน้าของคน 

อยู่ในระดับสูง) 

3. การมุ่งสู่สังคมแห่ง 
โอกาสและความ เป็น
ธรรม 

ความแตกต่างของความ
เป็นอยู่ (รายจ่าย) 
ระหว่างกลุ่มประชากร ที่
มีฐานะทางเศรษฐกิจ
สูงสุดร้อย ละ 10 และ
ต่ าสุดร้อยละ 40 

5.66 เท่า 
ในปี 2562 

ต่ ากว่า 5 เท่า 

4. การเปลี่ยนผ่าน การ
ผลิตและบริโภค ไปสู่
ความยั่งยืน 

ปริมาณการปล่อย ก๊าซ
เรือนกระจก 

ในปี 2561 การปล่อย
ก๊าซ เรือนกระจก ในภาค
พลังงาน ลดลงร้อยละ 
16 เมื่อเทียบเคียงกับ 

ปริมาณก๊าซเรือน กระจก
ปกติท่ีคาดว่า จะเกิดขึ้น 

การปล่อยก๊าซ เรือน
กระจกโดยรวม 

(ครอบคลุมภาคพลังงาน 
และขนส่ง/อุตสาหกรรม/ 

การจัดการของเสีย) 
ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 
20 เมื่อเทียบเคียงกับ 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
ปกติท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 

5. การเสริมสร้าง 
ความสามารถของ 
ประเทศในการรับมือ กับ
การเปลี่ยนแปลง และ
ความเสี่ยงภายใต้ บริบท
โลกใหม ่

ดัชนีรวมสะท้อน
ความสามารถ ในการ
รับมือกับการ
เปลี่ยนแปลง 
ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด
ย่อย คือ 
1) ขีดความสามารถของ
การปฏิบัติ ตามกฎ
อนามัยระหว่างประเทศ 
และการเตรียมความ
พร้อม ฉุกเฉินด้าน
สุขภาพ 
 

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 85 
ในปี 2563 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 90 โดย
สมรรถนะหลักแต่ละ 

ด้านไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
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เป้าหมายหลัก ตัวช้ีวัด สถานะปัจจุบัน ค่าเป้าหมายในปี 2570 

 2) อันดับความเสี่ยงด้าน
ภูมิอากาศ 
 
3) อันดับความสามารถ
ในการ แข่งขันด้านดิจิทัล 
 
4) อันดับประสิทธิภาพ
ของรัฐบาล 

อันดับเฉลี่ย 5 ปี 
(2558-2562) 
เท่ากับ 36.8 
อันดับที่ 39 
ในปี 2563 

 
อันดับที่ 20 
ในปี 2564 

อันดับเฉลี่ย 5 ปี 
(2566-2570) 
ไม่น้อยกว่า 40 
อันดับที่ 33 

 
 

อันดับที่ 15 

 
  ทั้งนี้ ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายของแต่ละเปูาหมายหลัก เป็นตัวชี้วัดร่วมที่ต้องการอาศัยการด าเนินงาน  
จากหลายหมุดหมายการพัฒนาประกอบกัน และใช้ในการวัดผลสัมฤทธิ์ของแผนในภาพรวม 

  2. หมุดหมายการพัฒนา 
     เพ่ือถ่ายทอดเปูาหมายหลักไปสู่ภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของวาระการ
พัฒนาที่เอื้อ ให้เกิดการท างานร่วมกันของหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วนในการผลักดันการพัฒนาในเรื่อง
ใดเรื่องหนี่ง ให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงได้ก าหนดหมุดหมายการพัฒนา จ านวน 
13 หมุดหมาย ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ ‘เป็น’ หรือมุ่งหวังจะ ‘มี’ เพ่ือสะท้อน
ประเด็นการพัฒนา ที่มีล าดับความส าคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้าง
มูลค่าอย่างยั่งยืน” โดยหมุดหมายทั้ง 13 ประการ แบ่งออกได้เป็น 4 มิติ ดังนี้ 
      2.1 มิติภาคการผลิตและบริการเปูาหมาย 
       หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
       หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน  
       หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟูาที่ส าคัญของโลก 
       หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
       หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญ 
            ของภูมิภาค 
       หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและ   
            อุตสาหกรรม ดิจิทัลของอาเซียน 3 
      2.2 มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม 
       หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และ 
            สามารถแข่งขันได ้
       หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 1 
            ตัวเลขอันดับที่น้อย แสดงถึงระดับผลกระทบจากสภาพอากาศที่สูง 
            23 
       หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทาง 
            สังคมท่ีเพียงพอ เหมาะสม 
      2.3 มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
 



๓๔ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดา่นเกวยีน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 
       หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ
             เปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ 
      2.4 มิติปัจจัยผลักดันการพลิก โฉมประเทศ 
       หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การ
             พัฒนา แห่งอนาคต 
       หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐทีท่ันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
 

  แผนภาพที่ 3.1 ความเชื่อมโยงระหว่างหมุดหมายการพัฒนากับเปูาหมายหลัก 
      แสดงไว้ใน โดยหมุดหมาย การพัฒนาที่ก าหนดขึ้นเป็นประเด็นที่มีลักษณะเชิงบูรณาการที่
ครอบคลุมการพัฒนาตั้งแต่ในระดับต้นน้ าจนถึง ปลายน้ า และสามารถน าไปสู่ผลพัฒนาทั้งในมิติเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปพร้อม ๆ กัน ท าให้หมุดหมายแต่ละประการสามารถสนับสนุน
เปูาหมายหลักได้มากกว่าหนึ่งข้อ นอกจากนี้ การพัฒนาภายใต้แต่ละหมุดหมายไม่ได้แยกขาดจากกัน แต่มีการ
สนับสนุนหรือเอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและกัน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดา่นเกวยีน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร)์ ระยะ 5 ป ีพ.ศ. 2566 – 2570 
บทสรุปผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 การจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) เนื่องจากเป็นการจัดท าแผนอย่างต่อเนื่องของการบริหารงบประมาณ ซึ่ง
แผนพัฒนาเดิมได้สิ้นสุดลง (พ.ศ. 2565) ในการจัดท าแผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และนโยบายของรัฐบาลที่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ไว้แล้ว และยังเชื่อมโยง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
ภาค ซึ่งได้ด าเนินการ จัดท าตามกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์ของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เพ่ือใหเ้กิดการพัฒนา ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันในทุกพ้ืนที่โดยยึดความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่เป็นส าคัญ 
สามารถตอบสนอง ความต้องการของพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มี
พ้ืนที่ทั้งหมด 32,696,887 ไร่ และมีประชากร ทั้งหมด 6,717,536 คน ประกอบไปด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ โดยด าเนินการจัดท าแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด ภายใต้วิสัยทัศน์ ศูนย์กลางของเกษตร อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม การค้า
ชายแดน และสังคมเป็นสุข โดยสรุปประเด็น การพัฒนาได้ ดังนี้ 1. การพัฒนาขีดความสามารถเกษตร
อุตสาหกรรมครบวงจร 2. การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การค้าชายแดน และผลิตภัณฑ์ไหม 3. 
ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และแผนงาน/โครงการ แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเกษตร (แหล่งน้ า 
เกษตร ปศุสัตว์) ด้านท่องเที่ยว ด้านการค้า การลงทุน การค้าชายแดน ด้านไหม และด้านสังคม โดยใช้ข้อมูล
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ Strategics Position 1. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรพืชสมุนไพรและอาหารปลอดภัย
ที่ได้มาตรฐาน 2. เป็นแหล่งผลิต ผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 3. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย ทั้ง
การท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มีชื่อเสียง 4. เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้า
ชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือให้ได้แผนงาน/โครงการ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด เน้น
ความคุ้มค่าของ เงินงบประมาณ รวมทั้งสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้แผนงาน/โครงการ ด้านนั้น ๆ ซึ่ง
สามารถด าเนินการได้ อย่างต่อเนื่อง ตามห่วงโซ่คุณค่าตลอดระยะเวลา 5 ปี ดังนั้น จึงได้มีการวางแผน/
โครงการ อย่างเป็นระบบตามยุทธศาสตร์ทั้ง 3 แผนงาน และการ บริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด หลังจากนี้จะต้องมีการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Measurement) เพ่ือน ามา
ปรับปรุงแนวทางแก้ไขการบริหารงานภายใต้แผนงาน/ โครงการ ที่มีปัญหาและอุปสรรค ให้มีประสิทธิภาพ
ตามล าดับ ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดา่นเกวยีน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 
แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

  แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัด มีรายละเอียดดังนี้ 
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
  ๑. เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม การเกษตร การท่องเที่ยว Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
  ๒. เป็นศูนย์กลางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  ๓. เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๔. เป็นศูนย์กลางในการปูองกันภัยคุกคาม และเสริมสร้างความม่ันคง เพ่ือปูองกันสถาบันหลักของชาติ 
  ๕. เป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
 

วิสัยทัศน์ของจังหวัดนครราชสีมา 
 

“โคราชเมืองนาอยู มุงสนูวัตกรรม และเกษตร อุตสาหกรรม สังคมปลอดภัย” 

เปาประสงครวม 
1) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันดานเศรษฐกิจของจังหวัด 
2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย

สิน 
3) มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณและมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการด าเนินชีวิต ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 
4) เพ่ือเสริมสรางความมั่นคง ในการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคาม และปกปอง สถาบันหลักของ

ชาติ 
5) เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือสนับสนุน การ

บริหารจัดการทุกดาน 

ประเด็นยุทธศาสตร 
1) การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
2) ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืน ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 
4) การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัย ในชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชน 
5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดา่นเกวยีน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

1. เพ่ือขยายอัตรา
การเจริญเติบโต ทาง
เศรษฐกิจ 

1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนใน
จังหวัด (%) 

1. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้าและบริการทั้งในและ
นอกภาคการเกษตร ต้นทาง กลางทาง และ
ปลายทาง 
2. ส่งเสริมการน านวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม 
และอาหารปลอดภัย Food Valley) มาใช้เพ่ิม
ศักยภาพ ในการผลิต 

2. อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (%) 

3. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโล
จิสติกส์เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
4. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการการท่องเที่ยว
และการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
การท่องเที่ยวของจังหวัด 

2. เพ่ือสร้าง
เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ 

3. อัตราการว่างงาน 5. น าองค์ความรู้สู่ผู้ปฏิบัติอย่างยั่งยืนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง หรือโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

4. อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อรายได้
เฉลี่ยของครัวเรือน 
5. จ านวนครัวเรือนที่ได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
(ครัวเรือน/ปี) 
6. อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อ
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน 

6. ส่งเสริมการออมของครัวเรือน 

3. เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถ ใน
การแข่งขัน 

7. ผลิตภาพแรงงาน บาทคน 7. สร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือให้กับผู้อยู่ในวัย
แรงงานและผู้ประกอบการ 

8. จ านวนผู้ประกอบการ ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ิมข้ึน (ราย) 

8. สนับสนุนการผลิตและสร้างผลงานนวัตกรรม
การเกษตรอุตสาหกรรม และอาหารปลอดภัยที่
สอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดา่นเกวยีน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที ่2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

1. เพ่ือลดความ
ยากจนและความ
เหลื่อมล้ า 

1. ร้อยละของประชากร ที่อยู่
ใตเ้ส้นความยากจน 

1. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ลดรายจ่าย ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และการขยายผลตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

2. สัมประสิทธิ์การกระจาย
รายได้ (Gini Coefficient) 

2. ส่งเสริมการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง และได้รับ 
สิ่งอ านวยความสะดวกจากโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ภาครัฐ รวมทั้งระบบปูองกันภัยที่เอ้ือต่อการกระจาย
เศรษฐกิจ 

2. เพ่ือพัฒนา 
โครงข่ายความ
คุ้มครองทางสังคม 

3. ร้อยละผู้อยู่ในระบบ
ประกันสังคมต่อก าลังแรงงาน 
(%) 

3. ส่งเสริมการเข้าถึงระบบประกันสังคมของแรงงาน 
ในจังหวัด 
4. ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและ
สามารถบริการได้อย่างครอบคลุม 
5. ส่งเสริมให้สังคมปราศจากโรคระบาดจากสัตว์
เร่ร่อนสู่คน 

3. เพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับ
สังคม 

4. ระดับความส าเร็จของ
หน่วยงานที่จัดกิจกรรมส่งเสริม
ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
(ครั้ง) 

6. ส่งเสริมให้สังคมมีภูมิคุ้มกันทางสังคม 
7. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ประสบ
ปัญหาทางสังคมขอรับบริการจากส่วนราชการที่
รับผิดชอบตามภารกิจที่กฎหมายก าหนด 

4. เพ่ือให้ประชาชน 
เข้าถึงโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

5. อัตราส่วนแพทย์ต่อ
ประชากร (แพทย/์คน)ปี 
2559 (แพทย์ 626 คน
ประชากร 2,629,979 คน) 

8. ส่งเสริมให้มีการผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุข
เพ่ิมข้ึน (แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล แพทย์เวช
ศาสตร์) 

6 .ประชาชน นักศึกษาและ
บุคลากรด้านดิจิทัลได้รับ
ความรู้และประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัล (คน) 

9. ส่งเสริมการสร้างทักษะ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล แก่
ประชาชนทุกสาขาอาชีพ 

7. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย
ประชากรไทยอายุ -59 ปี ปี 

10. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรอายุ 15 - 
59 ปี 

8. ค่าเฉลี่ยคะแนน -net ม.3 
(คะแนน) 

11. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้สูงขึ้น 

 
 
 
 
 



๓๙ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดา่นเกวยีน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน  ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

1. เพ่ืออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากร ธรรมชาติ 

1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
พ้ืนที่ปุาไม้ในจังหวัด (จ านวน 
1,920,525 ไร่) 

1. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และให้ความรู้ สร้างจิตส านึก
ประชาชน ได้ตระหนักถึงคุณค่า และประโยชน์ ของ
ทรัพยากรปุาไม้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ปริมาณขยะในจังหวัด (ตัน) 2. เพ่ิมความสามารถในการจัดการขยะ และรณรงค์ 
ให้ทุกภาคส่วนส านึกรับผิดชอบต่อสังคมเก่ียวกับการ 
ลดปริมาณขยะ 

3. การจัดการน้ าเสีย (แห่ง) 3. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
จัดการน้ าเสีย 

4. พ้ืนที่บริหารจัดการน้ า
เพ่ิมข้ึน (ไร่) 

4. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าทั้งในเขต
ชลประทาน และนอกเขตชลประทาน ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง และการขยายผลตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
5. พัฒนาระบบปูองกันน้ าท่วมในพ้ืนที่ชุมชนเมือง 
และเพ่ิมสิ่งก่อสร้างเพ่ือลดการพังทลายของตลิ่งตาม
แม่น้ า ล าคลองสายหลักของจังหวัด 

2. เพ่ือใช้พลังงาน
อย่าง มี
ประสิทธิภาพ 

5. สัดส่วนปริมาณการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงเพ่ือยานพาหนะต่อ
ประชากร ลิตรคน 

6. รณรงค์การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพใน
ระดับครัวเรือน อุตสาหกรรม และภาครัฐ 

6. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟูา
ภาคครัวเรือนต่อประชากร 
ล้านกิโลวัตต์คนปี 
7. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟูา 
ในภาคท่ีไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP 
(กิโลวัตต์-ชั่วโมงล้านบาท 
8. สัดส่วนปริมาณการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม 
ต่อ GPP ภาคอุตสาหกรรม 
(ลิตร/ล้านบาท) 

 
 
 
 
 



๔๐ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดา่นเกวยีน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคง ทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัย   
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

1. เสริมสร้างความ
มั่นคง เพ่ือปกปูอง
สถาบันหลัก ของ
ชาติ 

1.จ านวนต าบลที่เข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจถึงความส าคัญของ
สถาบันหลักของชาติ (ต าบล) 

1. สร้างความรู้ความเข้าใจถึงความส าคัญของสถาบัน
หลักของชาติให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบ 
2. ส่งเสริม พัฒนาอาชีพตามแนวทางโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
3. ส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรงงานและแนว
พระราชด าริ 

2. เป็นศูนย์บริหาร
จัดการเครือข่ายการ
ปูองกัน และแก้ไข
ปัญหา ด้านความ
มั่นคงทุกมิติ 

2. จ านวนต าบลที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมเครือข่าย
การปูองกันและแก้ไขปัญหาทุก
มิต ิ(ต าบล) 

4. การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
5. การปูองกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิด
กฎหมาย และการค้ามนุษย์ 
6. การปูองกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. การปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยก่อการร้ายและ
อาชญากรรมข้ามชาติ 
8. การปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่ 
9. การส่งเสริม ปูองกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย 
10. การปูองกันและรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
จังหวัด 
11. ส่งเสริมและสร้างเครือข่าย 

3. เสริมสร้างความ
ปรองดอง และความ
สมานฉันท์ ในชาติ 

3.สร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง 
(ต าบล) 

12. ส่งเสริมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ของ
ประชาชน หรือนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัด 

4.สร้างการมีส่วนร่วม (ต าบล) 13. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดา่นเกวยีน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 

1. ร้อยละของสถานพยาบาลที่
ได้รับการรับรองคุณภาพ HA 
(%) 

1. เพ่ิมขีดความสามารถการให้บริการภาครัฐ ตาม
แนวทางหลักการทรงงาน 

2. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
น้ าประปา 
3. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
ไฟฟูา 
4. ร้อยละของประชากรที่
เข้าถึงอินเตอร์เน็ต 
5. การให้บริการภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
     5.1 จ านวนครั้ง 
     5.2 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 
6. ร้อยละความส าเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ (%) 
7. ร้อยละของภาษีท้องถิ่นที่
จัดเก็บรายได้ ไม่รวมเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ (%) (ปี 58 
จ านวน 1,855,699,358 
บาท) 

2. เพ่ิมขีดความการจัดเก็บรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การพัฒนาองค์กร 

8. ร้อยละความพึงพอใจต่อ
ประสิทธิภาพการพัฒนาองค์กร 
     8.1 ประชาชน 
     8.2 บุคลากรภายใน
องค์กร 

3. การพัฒนาบุคลากร 
4 การปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
5. การปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร 
6. การสร้างความโปร่งใสในองค์กร 

รวม 
๑๕ เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

รวม ๔๖ ตัวชี้วัด รวม ๖๑ กลยุทธ์ 

 
 
 
 
 



๔๒ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดา่นเกวยีน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 
สรุป 

วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์รวม ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์ 
 

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2561 – 2564 (ฉบับใหม่) 
 

วืสัยทัศน์ 
โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรม และเกษตร อุตสาหกรรม สังคมปลอดภัย 

 

เป้าประสงค์
รวม 

๑) เพ่ือเพ่ิม 
ศักยภาพด้าน 
เศรษฐกิจของ 
จังหวัด 

2) ประชาชนมี
คุณภาพ ชีวิตที่ดี 
ตามแนวทาง 
เศรษฐกิจพอเพียง 
และ มีความ
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยสิน 

3) มีทรัพยากร 
ธรรมชาติ ที่สม
บูรณและมีสภาพ 
แวดลอมที่
เหมาะสม ตอการ
ด าเนินชีวิต ตาม
แนวทางเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

๔) เพ่ือเสริมสร้าง
ความมั่นคงในการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคาม
และปกปูอง
สถาบันหลักของ
ชาติ 

5) เพ่ือใหหนวย
งาน ภาครัฐมี
สมรรถนะสูง   
อยางมี
ประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 
เพ่ือ สนับสนุน
การบริหาร 
จัดการทุกดาน 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

๑) การพัฒนา
และเพ่ิม
ศักยภาพการ
แข่งขัน
เศรษฐกิจ 

๒) ยกระดับสังคม
ให้เป็นเมืองน่าอยู่
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจ 
พอเพียง 

๓) บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
มีความสมบูรณ์
อย่างยั่งยืนตาม
แนวทางเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

๔) การเสริมสร้าง
การมั่นคงทุกมิติ 
เพ่ือปกปูอง
สถาบันหลักของ
ชาติและความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน 

๕) การพัฒนา
ระบบการบริหาร
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

เป้าประสงค์
เชิง
ยุทธศาสตร์ 

๓ เปูาประสงค์ ๔ เปูาประสงค์ ๓ เปูาประสงค์ ๓ เปูาประสงค์ ๒ เปูาประสงค์ 

ตัวชี้วัด ๘ ตัวชี้วัด ๑๕ ตัวชี้วัด ๑๐ ตัวชี้วัด ๕ ตัวชี้วัด ๘ ตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ ๑๔ กลยุทธ์ ๑๖ กลยุทธ์ ๑๒ กลยุทธ์ ๑๓ กลยุทธ์ ๖ กลยุทธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดา่นเกวยีน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
๑.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เมืองน่าอยู่ รักษา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปกปูองสถาบัน พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ สานต่อแนวทาง
พระราชด าริ ด้านการศึกษา การเกษตร พัฒนาสังคม ด้านการพัฒนาสาธารณสุข ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดย
ปัจจุบันมีรายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
ดังนี้ 

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
๑.๑) ประสานและบริหารจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี ๒๕๓๘ เพ่ือแก้ไขและปูองกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
๑.๒) พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือ

การเกษตร เพ่ือการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
๑.๓) พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๒.๑) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๒.๒) พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมี

ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๒.๓) สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและ

ประกอบการศึกษา เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
๒.๔) ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อม และตระหนักถึงความส าคัญของการ

เข้าสู่ประนะชาคมอาเซียนในทุกด้าน 
๒.๕) ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร 
๓.๑) พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตร

อุตสาหกรรม เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

๓.๒) ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มี
คุณภาพ  มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

๓.๓) ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้น าด้านการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
๓.๔) ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพ่ิมช่องทาง

ตลาด 
๓.๕) สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก  ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๖) ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ า

หน่วยและเพ่ือการอนุรักษ ์
 



๔๔ 
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๔) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

๔.๑) ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้
เข้มแข็ง 

๔.๒) ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
๔.๓) ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ        

ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๔.๔) ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น 
๔.๕) ปูองกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุก

ระดับ 
๔.๖) ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค 

และความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
๔.๗) ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อ

สังคม สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครราชสีมา 

๕) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
๕.๑) พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) 
๕.๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ให้มีคุณภาพ

และมาตรฐาน โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
๕.๓) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดย

ให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การปูองกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการ
แพทย ์

๖) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๖.๑) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้อง

กับความจ าเป็นและความต้องการของประชาชน 
๖.๒) ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
๖.๓) ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญในการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

๖.๔) ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค 
และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 

๖.๕)  ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือแก้ไขปัญหาจราจร  
ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 

 
 
 
 
 
 



๔๕ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดา่นเกวยีน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 

๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
๗.๑) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของ

ชุมชนท้องถิ่นโคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
๗.๒) พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรม

ด้านการท่องเที่ยว และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ กระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของ
จังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น 

๗.๓) สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว  และ
สร้างเครือข่าย เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาด
สินค้าท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 

๗.๔) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ 
รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

๘) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
๘.๑) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามที่

กฎหมายก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
๘.๒) น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร 
๘.๓) สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูน

ความรู้ เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสาร
และร่วมมือกับประชาคมอาเซียน 

๘.๔) บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัด
นครราชสีมา 

๘.๕) เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความ
ต้องการของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

๘.๖) เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

๙) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๙.๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ 
๙.๒) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและ

องค์กรที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
๙.๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่

ส าคัญ โดยสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๙.๔) สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครปูองกัน

ภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

๑๐)  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๐.๑) พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและ

ปุาไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
๑๐.๒) รณรงค์สร้างจิตส านึกเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหา

สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 
๑๐.๓) จัดท าระบบก าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
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THAILAND ๔.๐ 
รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มุ่งมั่นในการน า “โมเดลประเทศไทย ๔.๐” หรือ “ไทยแลนด์ 

๔.๐” มาใช้ เพื่อผลักดันประเทศให้หลุดพ้นกับดัก ๓ กับดักที่ก าลังเผชิญ ทั้ง ๑) กับดักประเทศรายได้ปานกลาง 
(Middle Income Trap) ๒) กับดักความเหลื่อมล้ า (Inequality Trap) ๓) กับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา 
(Imbalance Trap) เปูาหมายเพื่อน าประเทศมุ่งสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านโมเดลนี้ 

ก่อนหน้าที่จะมีการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ นั้น ไทยเริ่มก้าวสู่โมเดลไทยแลนด์ ๑.๐ หลังจาก
เริ่มต้นพัฒนาภาคเกษตรกรรม แล้วจึงค่อยปรับมาสู่ไทยแลนด์ ๒.๐ การลงทุนอุตสาหกรรมเบาที่มุ่งเน้นแรงงาน
ราคาต่ าเช่น สิ่งทอ อาหาร และมาสู่ ไทยแลนด์ ๓.๐ มุ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งการ
พัฒนาของประเทศไทยใน ๓ ช่วงแรกนั้น ไทยมีการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงสุดเฉลี่ยถึง ๗% ต่อปี แต่
มาถึงจุดหนึ่งหลังปี ๒๕๔๐ อัตรการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงมาเป็น ๓ - ๔% ต่อปี 

เหตุผลส าคัญเพราะไทยไม่เคยปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างจริงจั งมาก่อน และไม่เคยมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีของตัวเอง แรงงานไม่ได้มีทักษะจนกลายเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ าของโอกาส ซึ่งในช่วงนี้
รัฐบาลต้องการก้าวกระโดดข้ามหุบเหว ซึ่งต้องใช้ความกล้าหาญทางการเมือง และต้องใช้พลังที่เรียกกว่าพลัง
ประชารัฐในการขับเคลื่อนไทยแลนด์ ๔.๐ 

๓ กลไกขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ กลไกขับเคลื่อน (Engines of Growth) ชุดใหม่ 
ประกอบด้วย 

๑) Productive Growth Engine ซึ่งเปูาหมายส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่
ประเทศท่ีมีรายได้สูง ( High Income Country) ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และ ความคิด
สร้างสรรค ์

กลไกดังกล่าว ประกอบไปด้วย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ การ
บริหารจัดการสมัยใหม่ และการสร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัย
และพัฒนา การพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กิจการร่วมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาด
ใหญ่ รวมถึงการบ่มเพาะธุรกิจด้านเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการตอบโจทย์ความพยายามในการก้าวข้ามกับ
ดักประเทศรายได้ปานกลางที่ไทยก าลังเผชิญอยู่ 

๒) Inclusive Growth Engine เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์และเป็นการกระจาย
รายได้ โอกาส และความมั่งค่ังที่เกิดขึ้น 

โดยกลไกนี้ ประกอบด้วย การสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุ่มจังหวัด การพัฒนา
เศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือตอบโจทย์ประเด็นปัญหาและความท้าทาย
ทางสังคมในมิติต่างๆ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการท าธุรกิจ การส่งเสริมและสนับสนุ นให้
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก การสร้างงานใหม่ๆ เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต การยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสร้างทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของ
ประชาชนให้ทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก และการจ่ายภาษีให้แก่ผู้ที่มี รายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดแบบมีเงื่อนไข (Negative Income Tax) เพ่ือแก้ไขกับดักความเหลื่อมล้ าที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน 

๓) Green Growth Engine การสร้างความมั่งคั่งของไทยในอนาคต จะต้องค านึงถึงการ
พัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือตอบโจทย์การหลุดออกจากกับดักความไม่สมดุลของการ
พัฒนาระหว่างคนกับสภาพแวดล้อม 

โดยกลไกนี้ประกอบด้วย การมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน การปรับแนวคิดจากเดิมที่
ค านึงถึงความได้เปรียบเรื่องต้นทุน (Cost Advantage) เป็นหลัก มาสู่การค านึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการลด
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ (Lost Advantage) หัวใจส าคัญอยู่ที่การพัฒนากระบวนการผลิตให้ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด อันจะเกิดประโยชน์กับประเทศและประชาคมโลกด้วยในเวลาเดียวกัน 
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ทั้ง ๓ กลไกขับเคลื่อน “ประเทศไทย ๔.๐″ ถือเป็นการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความมั่งคั่ง

อย่างมั่นคงและยั่งยืน เพ่ือให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ซึ่งถือเป็นเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจ
จากการพ่ึงพาการลงทุนต่างประเทศ มีการลงทุนการวิจัยและพัฒนาตัวเองน้อยมากโดยมุ่งเน้นการพัฒนา
การศึกษาคน สร้างการวิจัยและพัฒนา โครงสร้างเศรษฐกิจ ให้ไทยสามารถอยู่ได้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ซึ่งรัฐบาลต้อง
กล้าพอที่จะถอดกับดักจากการดึงเงินลงทุนต่างประเทศ เอาเทคโนโลยีของต่างชาติมา และต้องยืนอยู่บนขา
ตัวเองในระดับหนึ่ง 
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  ๒.๑ วิสัยทัศน์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือแสดงสถานการณ์ใน
อุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า  ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึง
สภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้
ก าหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้ 
“บ้านแห่งเครื่องปั่นดินเผา เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก และการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม” 
  ๒.๒ ยุทธศาสตร์ 
   ๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว 
   ๒) ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   ๓) ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
   ๔) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่าง
ยั่งยืน 
   ๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๖) ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมท่ีสงบสุขและพึงปรารถนา 
   ๗) ยุทธศาสตร์น้ าแก้จน 
   ๘) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
  2.3 เป้าประสงค์ 
   1) เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
   2) เพ่ือให้มีระบบบริการที่ทันสมัย 
   3) เพ่ือให้มีระบบเทคโนโลยีในงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   4) เพ่ือให้เป็นองค์การที่มีรูปแบบการท างานได้อย่างรวดเร็ว ปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจาก
สภาพภายนอก สนองตอบความต้องการของผู้บริการ/ใช้บริการได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรม และเสมอภาค 
   5) เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   6) เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง อยู่ดี มีสุข 
   7) เพ่ือสร้างความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   8) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาแก่เด็กวัยเรียนและผู้ใฝุศึกษาเรียนรู้ 
   9) เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับได้รับการเพ่ิมพูน ทักษะ และทัศนคติในการปฏิบัติงานของ องค์การ
บริหารส่วนต าบล 
  2.4 ตัวช้ีวัด 
   (1) ประชาชนมีแหล่งกักเกบ็น้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างพอเพียง 
   (2) ประชาชนในต าบลด่านเกวียนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

(3) โรงเรียน สพฐ. 3 แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม 
   (4) ศพด. 2 แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม รวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่และ 
ระบบบริหารจัดการ 
   (5) เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม 

(6) ผู้ดูแลเด็กเล็กได้รับการพัฒนาประสิทธิในการปฏิบัติงาน 
 

 

๒. ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
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(7) เด็กเล็กได้มีความรู้ และมีทักษะเพ่ิมข้ึน 
(8) มีวัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
(9) อาสาสมัครในการช่วยเหลือชุมชนและประสานงานในชุมชน 
(10) ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 5% 
(11) ส่งเสริมสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูอายุ 6 หมู่บ้าน 
(12) กลุ่มสตรี อสม. ได้ท ากิจกรรม ร่วมกัน และสร้างความสามัคคี 
(13) ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 6 หมู่บ้าน 
(14) จัดวางผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
(15) ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง 6 หมู่บ้าน 
(16) ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ 
(17) ส่งเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 6 หมู่บ้าน 
(18) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ทั้ง 6 

หมู่บ้าน 
(19) ส่งเสริมการเลือกตั้งตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้ง  

6 หมู่บ้าน 
(20) การจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 6 หมู่บ้าน 
(21) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน 
(22) ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตาม

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 6 หมู่บ้าน 
(23) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ 6 หมู่บ้าน 
(24) ส่งเสริมการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยประจ าหมู่บ้าน/ต าบลและ

ทีมกู้ชีพกู้ภัยต าบล 6 หมู่บ้าน 
(25) สนับสนุนให้มีวัสดุอุปกรณ์เก่ียวกับการปูองกันและการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
(26) เพ่ือทัศนียภาพที่สวยงามประชาชนเห็นประโยชน์ของการปลูกปุา 
(27) ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนใน

การรณรงค์สร้างจิตส านึก เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ 6 หมู่บ้าน 
(28) การก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี 6 หมู่บ้าน 

2.4 ค่าเป้าหมาย 
(1) มีแหล่งน้ าพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
(๒) การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง 
(3) ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตร 
(4) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
(5) ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
(6) ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย 
(7) ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการของ

ท้องถิ่น 
(8) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาธรรมาภิบาลดีขึ้น 
(9) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(10) สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 



๕๐ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดา่นเกวยีน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 
2.6 กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางที่  ๑ การส่ ง เสริมการเ พ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มี

ความสามารถในการพัฒนา 
แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
แนวทางท่ี ๑ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา 
แนวทางท่ี ๒ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านสาธารณสุข 
แนวทางที่ ๓ การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก 
แนวทางที่ ๔ ส่งเสริมสนับสนุนและจัดกิจกรรมงานทางด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม  

ประเพณ ีวันส าคัญของชาติ 
แนวทางที่ ๕ ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการละเล่นกีฬานันทนาการ การพักผ่อน

หย่อนใจและจัดให้มีสถานที่ ที่เหมาะสมอย่างพอเพียง 
แนวทางท่ี ๖ ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
แนวทางท่ี ๑ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ 
แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟูา/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ือ

อุปโภค - บริโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

   ต าบลด่านเกวียนมีสถานภาพทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง เนื่องจากประชาชน
ส่วนใหญ่ของต าบลด่านเกวียนประกอบอาชีพในการท าเครื่องปั้นดินเผา วัสดุที่ใช้ในการผลิตก็สามารถหาได้
ภายในต าบล  ดังนั้นในการพัฒนาจะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ โดยเน้นการส่งเสริมอาชีพการท า
เครื่องปั้นดินเผาให้แพร่หลาย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในต าบลให้มีรายได้เพียงพอ และ
ยังเป็นการคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ประจ าต าบลให้คงอยู่ต่อไป จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑2 ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความ
เชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามาเป็นแนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา เป็นการน า
ภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่าง
เหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่
การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนต าบล
ด่านเกวียน จึงได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ "บ้านแห่งเครื่องปั้นดินเผา เกษตรอินทรีย์ 
การท่องเที่ยวสูต่ลาดโลก และการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม" 

 



๕๑ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดา่นเกวยีน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 
(1) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐานที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
(2) การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
(4) การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
(5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
    ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – พ.ศ. ๒๕70) ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน
เกวียน มีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๒ และ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ อบต.
ด่านเกวียน (พ.ศ. 
2566 – 2570 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 

2561 – 2580) 

ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.

ในเขตจังหวัด 

1. ยทุธศาสตร์
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

๕. ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

๔. ยุทธศาสตร์
การเติบโตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาที่
ยั่งยืน 

2. การพัฒนา
อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว 
และผลิตภัณฑ์
ไหม 

๓. บริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มี
ความสมบูรณ์
อย่างยั่งยืนตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ 
พอเพียง 

๑๐)  ยุทธศาสตร์
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

2. ยุทธศาสตร์
การบริหาร
ราชการให้เป็นไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

6. ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

๖. ยุทธศาสตร์
การบริหาร
จัดการใน
ภาครัฐ การ
ปูองกันการ
ทุจริตประพฤติ
มิชอบ และธรร
มาภิบาลใน
สังคมไทย 

3. ยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

๕. การพัฒนา
ระบบการ
บริหารบริหาร
จัดการภาครัฐ 

๘. ยุทธศาสตร์
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

 
 
 
 
 



๕๒ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดา่นเกวยีน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
ยุทธศาสตร์ อบต.
ด่านเกวียน (พ.ศ. 
2566 – 2570 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 

2561 – 2580) 

ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.

ในเขตจังหวัด 

3. ยุทธศาสตร์
เสริมสร้าง
ความสามารถ
ทางเศรษฐกิจ
และบรรเทา
ปัญหาความ
ยากจน 

๓. ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 
4. ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทาง
สังคม 

๓. ยุทธศาสตร์
การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 
๕. ยุทธศาสตร์
การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติเพ่ือ
การพัฒนา
ประเทศสู่ความ
มั่งค่ัง และยั่งยืน 

3. ยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

๒. ยกระดับ
สังคมให้เป็น
เมืองน่าอยู่ตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ 
พอเพียง 
๓. บริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มี
ความสมบูรณ์
อย่างยั่งยืนตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ 
พอเพียง 

๒. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
3. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
เกษตรกร 
๔. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
สังคม 
๕. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 
๘. ยุทธศาสตร์
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

4. ยุทธศาสตร์
การอนุรักษ์และ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมช
าติ และ
สิ่งแวดล้อมให้
เกิดความสมดุล
อย่างยั่งยืน 

๕. ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

๔. ยุทธศาสตร์
การเติบโตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาที่
ยั่งยืน 

3. ยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

๓. บริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มี
ความสมบูรณ์
อย่างยั่งยืนตาม
แนวทาง
เศรษฐกจิ 
พอเพียง 

๑๐. ยุทธศาสตร์
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดา่นเกวยีน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.ด่าน

เกวียน (พ.ศ. 
2566 – 
2570 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 
2561 – 
2580) 

ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯ ฉบับ
ที่ 12 

ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.

ในเขตจังหวัด 

5. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

๒. ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการ
สร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

๖. ยุทธศาสตร์
การบริหาร
จัดการในภาครัฐ 
การปูองกันการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และธรร
มาภิบาลใน
สังคมไทย 
๗. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน
และระบบโลจิ
สติกส์ 
๙. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาค 
เมือง และพ้ืนที่
เศรษฐกิจ 

3. ยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

๕. การพัฒนา
ระบบการบริหาร
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

๖. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

6. ยุทธศาสตร์
การสร้างสังคม
ที่สงบสุขและพึง
ปรารถนา 

๑. ยุทธศาสตร์
ชาติด้านความ
มั่นคง 

๒. ยุทธศาสตร์
การสร้างความ
เป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ าใน
สังคม 

3. ยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

๔. การเสริมสร้าง
การมั่นคงทุกมิติ 
เพ่ือปกปูอง
สถาบันหลักของ
ชาติและความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน 
5. การพัฒนา
ระบบการบริหาร
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

๙. ยุทธศาสตร์
ด้านการรักษา
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

 
 
 
 



๕๔ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดา่นเกวยีน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.ด่าน

เกวียน (พ.ศ. 
2566 – 
2570 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 
2561 – 
2580) 

ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯ ฉบับ
ที่ 12 

ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.

ในเขตจังหวัด 

7. ยทุธศาสตร์
น้ าแก้จน 

6. ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการ
ปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

๔. ยุทธศาสตร์
การเติบโตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาที่
ยั่งยืน 
๙. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาค 
เมือง และพ้ืนที่
เศรษฐกิจ 

3. ยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

๒. ยกระดับสังคม
ให้เป็นเมืองน่าอยู่
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจ 
พอเพียง 
๕. การพัฒนา
ระบบการบริหาร
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

1. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
สานต่อแนวทาง
พระราชด าริ 
3. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
เกษตรกร 

8. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เกษตรอินทรีย์ 

๕. ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการ
สร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิต
ที่เปน็มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการ
ปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

๔. ยุทธศาสตร์
การเติบโตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาที่
ยั่งยืน 

2. การพัฒนา
อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว 
และผลิตภัณฑ์
ไหม 
3. ยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

๒. ยกระดับสังคม
ให้เป็นเมืองน่าอยู่
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจ 
พอเพียง 
๓. บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อมให้มี
ความสมบูรณ์
อย่างยั่งยืนตาม
แนวทางเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

1. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
สานต่อแนวทาง
พระราชด าริ 
๑๐. ยุทธศาสตร์
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดา่นเกวยีน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 

 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น โดยใช้เทคนิค SWOT 
Analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness = W) และปัจจัย
ภายนอก ได้แก่ โอกาส (Opportunity = O) และอุปสรรค  (Threat = T) เป็นเครื่องมือ โดยผ่านกระบวนการ
ประชุมร่วมกันทุกภาคีท้ังภาครัฐและภาคประชาชน โดยสรุป ได้ดังนี้ 
 

 ปัจจัยภายใน 
  จุดแข็ง (Strength = S) 
  ๑. มีแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อในเรื่องเครื่องปั้นดินเผา 
  ๒. มีวัดที่เป็นศูนย์กลางทางศาสนา และศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในพื้นท่ี 
   ๓. พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 
  ๔. เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้มากท่ีสุด 
  ๕. มีอัตลักษณ์เฉพาะด้าน ประเพณี วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่หลากหลาย
สามารถพัฒนาเพ่ือสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยว 
  ๖. มีภูมินิเวศน์ที่เหมาะสมที่จะเป็นต าบลที่น่าอยู่ น่าอาศัย และน่าท่องเที่ยว 
  ๗. มีปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ 
  จุดอ่อน (Weakness = W) 
  ๑. ขาดการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จัก 
  ๒. บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่ทั่วถึง 
  ๓. ขาดความรู้/ผู้รู้ด้านภาษา/การท่องเที่ยว/อาชีพเสริม 
  ๔. งบประมาณมีจ านวนจ ากัด  และขาดการสนับสนุนงบประมาณ ในการด าเนินโครงการขนาด
ใหญ ่
  ๗. ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการท าลายสิ่งแวดล้อมท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
  ๘. บุคลากรและเจ้าหน้าที่บางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
  ๙. ช่วงฤดูฝนจะมีฝนตกหนักและในช่วงฤดูแล้งจะมีสภาวะอากาศท่ีแล้งยาวนาน 
  ๑๐. มีแหล่งน้ าแต่ไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่ 
    ๑๑. เกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน 
    ๑๒. ชุมชนมีส่วนรว่มในการบริหารจัดการของท้องถิ่นน้อย 

 ปัจจัยภายนอก 
  โอกาส (Opportunity = O) 
  ๑. การคมนาคมสะดวกสามารถติดต่อกับจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสานตอนล่างได้ทั้งหมด 
  ๒. มีการให้ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๓. ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรต่างๆ 
  ๔. นโยบายการกระจายอ านาจเป็นสาเหตุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับบทบาทภารกิจ  
หน้าที่ และพัฒนาระบบบริหารงานของท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและมีระบบบริหารจัดการที่ดี 
 

 

๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 



๕๖ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดา่นเกวยีน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 
  ๕. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการ
ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๖. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่ และถ่ายทอด
วัฒนธรรม ประเ พณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากข้ึน 
 อุปสรรค (Threat = T) 
  ๑. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ ในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๒. เกิดปัญหาภัยแล้งยาวนาน ท าให้ขาดแคลนน้ าอุปโภค – บริโภค ในช่วงฤดูแล้งและ ฝนจะตก
หนักในช่วงฤดูฝนท าให้เกิดปัญหาอุทกภัย ดินโคลนถล่ม 
  ๓. สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราชพัสดุ ที่สาธารณะ 
  ๔. ประชาชนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๕. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐานทาง
วัฒนธรรมที่มีอยู่ และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น 
  ๖. วิกฤติโลกร้อน ท าให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมที่ต้องพ่ึงธรรมชาติ 
  ๗. สภาวะการณ์ทางการเมืองที่ ไม่มั่นคง นโยบายรัฐบาลที่ไม่มีความต่อเนื่องส่งผลต่อการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียนนั้น ได้ท าการประเมิน
สถานการณส์ภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ด้าน 
สถานการณ์

สภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและ
ปริมาณของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ แนว
โนมอนาคต 

1. การ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

1) ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลด่าน
เกวียนมีแหล่ง
ท่องเที่ยวขึ้นชื่อในเรื่อง
เครื่องปั้นดินเผา 

- การท่องเที่ยว - ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ด่านเกวียน 

- มีแหล่งทองเที่ยวในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านเกวียนและ
ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

2) ศิลปะ วัฒนธรรม  
ประเพณีถูกลืมเลือนไป
มาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีถูกลืมเลือน
ไปมาก 

- ประชาชนใน
เขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ด่านเกวียน 

- ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือ
ปราชญ์ชาวบ้านใน
โอกาสต่างๆ เพ่ือเป็น
ตัวอย่างแก่เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ถูก
ลืมและคงอยู่สืบไป 

 
 



๕๗ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดา่นเกวยีน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 

ด้าน 
สถานการณ์

สภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและ
ปริมาณของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ แนว
โนมอนาคต 

2. การบริหาร
ราชการให้เป็นไป
ตามหลักการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

1) บุคลากร ไม่
เพียงพอ 

- บุคลากร - ใน สนง. - มีบุคลากรมาเพ่ิม เพ่ือ
ช่วยงานเอกสารต่าง ๆ 
ใน สนง. 

2) วัสดุ อุปกรณ์ ไม่
เพียงพอในการท างาน 

- งบประมาณ - ใน สนง. - ได้รับงบประมาณมาก
ขึ้น 

3. เสริมสร้าง
ความสามารถ
ทางเศรษฐกิจ
และบรรเทา
ความยากจน 

๑) มีการท าลายและ
ลักขโมยทรัพย์สินของ
ประชาชนและราชการ
รวมทั้งเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในหมู่บ้าน 

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและ
ส่วนราชการ 

- มีการปูองกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การติดตั้ง
กล้องวงจรปิด การให้
ผู้น า อปพร. ควบคุมและ
ระงับเหตุทะเลาะวิวาท 

2) ประชากรที่สูบบุหรี่ 
และดื่มสุรา 

- การด าเนินการตาม
กฎหมาย กรณีท่ีฝุาน
ฝืนกฎหมาย 

- ประชาชนที่สูบ
บุหรี่และดื่มสุรา 

- ประชาชนเลิกสูบบุหรี่
และเลิกดื่มสุรา 

3) ประชาชนไม่มีการ
วางแผนในการ
ด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนใน
เขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ด่านเกวียน 

- ประชาชนสามารถวาง
แผนการด าเนินงานได้
เอง 

4) ขาดแหล่งเงินลงทุน
ในการท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนใน
เขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ด่านเกวียน 

- มีแหล่งเงินทุนในการ
ท ากิจการและประกอบ
อาชีพ 

5) ผลผลิตทาง
การเกษตรราคาตกต่ า
ระยะทางในการขนส่ง
ผลผลิตไกลจากแหล่ง
รับซื้อ 

- การรวมกลุ่มต่อรอง
กับพ่อค้าคนกลาง 

- เกษตรกรใน
พ้ืนที่ 

- ผลผลิตมีราคาสูงข้ึน 

6) ค่าแรงต่ าค่าครอง
ชีพสูงขาดแคลนการ
จ้างงาน 

- การเพ่ิมค่าแรงให้
เหมาะสมกับการ
ท างาน 

- ผู้ประกอบ
อาชีพรับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสม
กับค่าครองชีพ มีการจ้าง
งานมากขึ้น 

7) ครัวเรือนยังมีรายได้
เฉลี่ยต่อปี ต่ ากว่า 
๓๐,๐๐๐ บาท 

- เพ่ิมช่องทางในการ
ประกอบอาชีพ 

- ประชาชนที่มี
รายได้ต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวที่ตกเกณฑ์
มาตรฐานรายได้ 

 



๕๘ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดา่นเกวยีน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 

ด้าน 
สถานการณ์

สภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและ
ปริมาณของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ แนว
โนมอนาคต 

4. การอนุรักษ์
และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อมให้
เกิดความสมดุล
อย่างยั่งยืน 

1) เป็นพื้นที่ท่ีมีดินเค็ม
และน้ าใต้ดินเป็น
น้ าเค็มหรือมีรสกร่อย 
ไม่สามารถใช้ใน
การเกษตรและอุปโภค-
บริโภคได้ 

- ดินและน้ าใต้ดิน - พ้ืนที่ในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลด่าน
เกวียน 

- ปัญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จัดหาแหล่งน้ า
จากแหล่งอื่นเพ่ิมมากขึ้น 

2) มีปัญหาเรื่องขยะ
และน้ าเสียเพิ่มมากข้ึน
ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการ
และชุมชนในเขต
พ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบล
ด่านเกวียน 

- ปัญหาขยะและน้ าเสีย
ลดลง ผู้ประกอบการ
สามารถก าจัดขยะและ
น้ าเสียเองได้โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อประชาชน 

5. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

1) ขาดแคลนแหล่งน้ า
ในการเกษตรและ
น้ าประปาส าหรับ
อุปโภค-บริโภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและ
น้ าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ด่านเกวียน 

- ประชาชนมีแหล่งน้ า
และมีน้ าประปาใช้อย่าง
พอเพียงมีคุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 

2) ไฟฟูาส่องสว่างทาง
และท่ีสาธารณะยังไม่
สามารถด าเนินการ
ครอบคลุมพ้ืนที่ได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟูา - ทางและที่
สาธารณะในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลด่าน
เกวียน 

- ทางและที่สาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและปูองกันการเกิด
อาชญากรรมได้ 

3) ชุมชนขยายมากขึ้น
ระบบระบายน้ ายังไม่
เพียงพอ เกิดการอุดตัน 
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

- ราง/ท่อระบายน้ า - พ้ืนที่ในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลด่าน
เกวียน 

- มีรางระบายน้ าสามารถ
ระบายน้ าได้สะดวก ไม่
อุดตัน ไม่ส่งกลิ่นเหม็น
ก่อความร าคาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดา่นเกวยีน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 

ด้าน 
สถานการณ์

สภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและ
ปริมาณของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ แนว
โนมอนาคต 

(ต่อ) 
5. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

4) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสัญจร
ไปมาเพ่ิมมากข้ึนและ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านเกวียนไม่
สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่
เป็นที่สาธารณะ จะ
ด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อ
ต้องเป็นที่สาธารณะ 

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
สาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้
ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

5) ถนนในต าบลยัง
เป็นถนนดิน ถนนลูกรัง 
และเป็นหลุมเป็นบ่อ 

- ถนน - ทางและที่
สาธารณะในเขต 
อบต. 

- มีถนนให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาสะดวก 

6. การสร้าง
สังคมที่สงบสุข
และพึงปรารถนา 

1) เด็กและผู้สูงอายุ
บางครอบครัว ผู้สูงอายุ
อยู่ตามล าพัง และ
รับภาระในการดูแล
เด็ก 

- สังคมในชุมชน - ผู้สูงอายุและ
เด็กในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลด่าน
เกวียน 

- ผู้สูงอายุและเด็กได้รับ
การดูแลที่ดี 

2) ครัวเรือนมีรายได้
เฉลี่ยต่อปี ต่ ากว่า 
30,000 บาท จ านวน 
9 ครัวเรือน 

- สังคมในชุมชน - ประชาชนที่มี
รายได้ต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวเรือนที่ตก
เกณฑ์มาตรฐานรายได้ 

3) ผู้พิการไม่ได้รับ
ความช่วยเหลือใน
ด ารงชีวิต 

- ผู้พิการในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลด่าน
เกวียน 

- ผู้พิการได้รับความ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและท่ัวถึง 

4) เยาวชนและวัยรุ่น
ติดเกมส์ สิ่งลามก บุหรี่ 
เหล้า ยาเสพติด และ
ท้องก่อนวัยอันสมควร 

- เยาวชนและ
วัยรุ่นในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลด่าน
เกวียน 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ดี 

5) ประชาชนอายุ
ตั้งแต่ 35 ขึ้นไป  ไม่ได้
ตรวจสุขภาพประจ าปี 

- สังคมในชุมชน - ประชาชนใน
เขตเทศบาลที่อายุ 
35  ขึ้นไป 

- ประชาชนที่อายุ 35 
ขึ้นไปได้รับการตรวจ
สุขภาพทุกคน 

6) ประชากรที่สูบบุหรี่ 
ดื่มสุรา 

- ประชาชนที่สูบ
บุหรี่และดื่มสุรา 

- ประชาชนเลิกสูบบุหรี่
และเลิกดื่มสุรา 



๖๐ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดา่นเกวยีน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 

ด้าน 
สถานการณ์

สภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและ
ปริมาณของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ แนว
โนมอนาคต 

(ต่อ) 
6. การสร้าง
สังคมที่สงบสุข
และพึงปรารถนา 

7) การศึกษาสื่อการ
เรียนการสอนยังไม่
พอเพียง เด็กนักเรียน
ไม่ได้รับการศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงกว่าขั้น
พ้ืนฐาน และขาด
งบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัว
ยากจน 

- ด้านการศึกษา - เด็กนักเรียนใน
เขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ด่านเกวียน 

- มีสื่อการเรียนการสอน
ที่พอเพียง  เด็กนักเรียน
ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น 
มีงบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน 

8) มีการระบาดของ
โรคอุบัติใหม่ โรค
ระบาด โรคติดต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ด่านเกวียน 

ในพ้ืนที่ไม่มีการระบาด
ของโรคอุบัติใหม่ โรค
ระบาด โรคติดต่อ 

9) ประชาชนในพื้นท่ี
ปุวยเป็นโรคเรื้อรัง
แนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น เช่น 
เบาหวาน ความดัน 

- ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ปุวย 

 

10) ปริมาณขยะและ
น้ าเสียเพิ่มมากข้ึน 

- ในเขตเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลด่าน
เกวียน 

- ปริมาณขยะและน้ าเสีย
ถูกก าจัดให้หมดด้วย
วิธีการที่ถูกต้อง 

11) ประชาชนบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย 

- ประชาชนใน
เขตเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ด่านเกวียน 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

12) ประชาชนในพื้นท่ี
บางรายมีที่อยู่อาศัยไม่
มั่นคงแข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนใน
พ้ืนที่ที่ได้รับความ
เดอืนร้อนเรื่องที่
อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพื้นท่ีได้รับ
ความช่วยเหลือซ่อมแซม
ที่อยู่อาศัยให้มั่งคง
แข็งแรง 

13) การจราจรบน
ถนนมีเพ่ิมมากข้ึนอาจ
ท าให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น
ได้ 

- การจราจร ประชาชนที่สัญจร
ไปมาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบเพื่อ
เตือนให้ระมัดระวัง 

 
 
 
 



๖๑ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดา่นเกวยีน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

ด้าน 
สถานการณ์

สภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและ
ปริมาณของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ แนว
โนมอนาคต 

(ต่อ) 
6. การสร้าง
สังคมที่สงบสุข
และพึงปรารถนา 

14) มีการท าลายและ
ลักขโมยทรัพย์สินของ
ประชาชนและราชการ
รวมทั้งเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและ
ส่วนราชการ 

- มีการปูองกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนและส่วน
ราชการ เช่น การติดตั้ง
กล้องวงจรปิด  การให้
ผู้น า อปพร. ควบคุมและ
ระงับเหตุทะเลาะวิวาท 

15) การส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย 

- จัดให้มีลานกีฬา 
เครื่องออกก าลังกาย
เพ่ิม 

- ประชาชนใน
เขตเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ด่านเกวียน 

- ประชาชนมีสุขภาพดี 
แข็งแรง ปลอดจาก
โรคภัยต่าง ๆ 

7. น้ าแก้จน 1) ขาดแคลนแหล่งน้ า
ในการเกษตรและ
น้ าประปาส าหรับ
อุปโภค-บริโภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและ
น้ าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ด่านเกวียน 

- ประชาชนมีแหล่งน้ า
และมีน้ าประปาใช้อย่าง
พอเพียงมีคุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 

2) ประชาชนบาง
ครัวเรือนอุปโภค-
บริโภคน้ าที่ยังไม่
สะอาดและมีสิ่งเจือปน 
เช่น จากน้ าฝน น้ าที่
ไม่ได้คุณภาพ มีตะกอน 

- การอุปโภค - 
บริโภค 

- ประชาชนใน
เขตเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ด่านเกวียน 

- ประชาชนบริโภคน้ าที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดา่นเกวยีน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

ด้าน 
สถานการณ์

สภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและ
ปริมาณของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ แนว
โนมอนาคต 

8. การพัฒนา
เกษตรอินทรีย์ 

1) ประชาชนไม่มีการ
วางแผนในการ
ด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนใน
เขตเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ด่านเกวียน 

- ประชาชนสามารถวาง
แผนการด าเนินงานได้
เอง 

2) ขาดแหล่งเงินลงทุน
ในการท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนใน
เขตเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ด่านเกวียน 

- มีแหล่งเงินทุนในการ
ท ากิจการและประกอบ
อาชีพ 

3) ประชาชนขาด
สถานที่จ าหน่ายสินค้า 

- การพาณิชยกรรม - ร้านค้าแผลง
ลอย 

- ร้านค้าแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จ าหน่ายสินค้า 

4) ผลผลิตทาง
การเกษตรราคาตกต่ า
ระยะทางในการขนส่ง
ผลผลิตไกลจากแหล่ง
รับซื้อ 

- เกษตรกรใน
พ้ืนที่ 

- ผลผลิตมีราคาสูงข้ึน 

5) ค่าแรงต่ าค่าครอง
ชีพสูงขาดแคลนการ
จ้างงาน 

- ผู้ประกอบ
อาชีพรับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสม
กับค่าครองชีพ มีการจ้าง
งานมากขึ้น 

 
 
 
 
 

******************************************** 


