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บทน า 
 

1.แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

               “แผนพัฒนาหรือแผนพัฒนาท้องถิ่น”หมายถึง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ก าหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล และหรือแผนพัฒนาหมู่บ้าน /แผนชุมชน อันมีลักษณะก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ
พัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปีซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึง
การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
       โครงการพัฒนา หมายความว่า โครงการพัฒนาที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 

2.วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
                 ๑.เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล และหรือแผนพัฒนาหมู่บ้าน /แผนชุมชน อันมีลักษณะก าหนด
รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปีซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสี่ปี 
                 ๒.เพ่ือเป็นเครื่องมือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  3.เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

3.ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
               1. การเตรียมการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี    
                       (๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจเพ่ือแจ้ง
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจน
ความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
                     (๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูล น ามา
วิเคราะห์ เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
              (3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
              (4) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้
ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป 
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    ๔.ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  ๑.การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่  เป็นเครื่องมือก าหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นในระยะสี่ปี                
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
              ๒.มีทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
อย่างแท้จริง 

   3.สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
   ๔.เป็นกรอบในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ๕.สามารถก ากับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเป็นระบบ  
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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 

1. ด้านกายภาย 
2. ด้านการเมืองการปกครอง 
3. ประชากร 
4. สภาพทางสงัคม 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
7. ระบบเศรษฐกิจพอเพียง(ด้านการเกษตร

และแหล่งน้ า) 
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
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ส่วนที่ 1 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเมือง 
 

ประวัติความเป็นมา 
  ต าบลโนนเมืองเป็นส่วนหนึ่งของต าบลโนนม่วง อ าเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวล าภู  แต่
เนื่องจากอยู่ห่างไกลจากตัวอ าเภอศรีบุญเรือง  การคมนาคมไม่สะดวก  ราษฎรจึงขอโอน 9 หมู่บ้านแยกจาก
อ าเภอศรีบุญเรือง  มาข้ึนกับอ าเภอนากลางและกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศโอนพ้ืนที่เมื่อวันที่  21  กันยายน  
2529  และยกฐานเป็นต าบลโนนเมือง  เมื่อวันที่  1  สิงหาคม  2529  ปัจจุบันเป็นต าบลที่อยู่ในเขตการ
ปกครองของอ าเภอนากลาง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็ก ชั้น 5  ก่อตั้งเมื่อ 
พ.ศ. 2540  และได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2553 ตั้งอยู่
บ้านนาอ่างทอง  หมู่ที่ 13  ต าบลโนนเมือง  อ าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล าภู ห่างจากอ าเภอนากลาง  22  
กิโลเมตร 
  ในยุคแรกของการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง  เริ่มตั้งเป็นนิติบุคคล  มีการแต่งตั้ง
สมาชิกจากก านัน / ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เข้ามาบริหารจัดการและมีการแบ่งการบริหารดังนี้ 
 ฝ่ายบริหาร  ประกอบด้วย  คณะกรรมการบริหาร 7  คน  คือ 
 1.  นายเฉลิม  สาทา        ต าแหน่ง อดีตก านันต าบลเป็นประธานกรรมการบริหารโดยต าแหน่ง 
 2.  นายค าภ ู ค าแก้ว       ต าแหน่ง รองประธานกรรมการบริหาร 
 3.  นายกัณหา บุญนนท์       ต าแหน่ง กรรมการ 
 4.  นายเหมือน วรรณพัฒน์   ต าแหน่ง กรรมการ 
 5.  นายทองสืบ ศรีกุล       ต าแหน่ง กรรมการ 
 6.  นายสมควร ทุมซะ       ต าแหน่ง กรรมการ 
 7.  นายควง   ภูค าใบ       ต าแหน่ง กรรมการ 
 ฝุายนิติบัญญัติ    มาจากผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านโดยต าแหน่ง 
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1. ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 
  ต าบลโนนเมือง  อยู่ในเขตพ้ืนที่อ าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล าภู  อยู่ห่างจากตัวจังหวัด
หนองบัวล าภูประมาณ 53  กิโลเมตร  สามารถเดินทางโดยออกจากตัวจังหวัดหนองบัวล าภูโดยใช้เส้นทางถนน
อุดรธานี – เลย  มุ่งหน้าไปอ าเภอนากลาง  แยกเลี้ยวซ้ายเข้าได้ 2 เส้นทาง  คือเลี้ยวซ้ายเข้าต าบลฝั่งแดง  ผ่าน
ต าบลฝั่งแดง  เข้าสู่ต าบลโนนเมืองและอีกเส้นทางหนึ่งเลี้ยวซ้ายแยกหนองบัวค าแสนผ่านบ้านหนองด่าน  ผ่าน
ต าบลอุทัยสวรรค์  เข้าสู่ต าบลโนนเมือง  
  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง  มีเนื้อที่ประมาณ  30.95  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  
43,077  ไร่ 
 

 ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบสูง 
 อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ จรด  ต าบลอุทัยสวรรค์  และต าบลฝั่งแดง  อ าเภอนากลาง 
 ทิศใต้  จรด  ต าบลโนนม่วง  อ าเภอศรีบุญเรือง 
 ทิศตะวันออก จรด  ต าบลโนนขมิ้น  อ าเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวล าภู 
 ทิศตะวันตก จรด  ต าบลหนองกุงแก้ว  อ าเภอศรีบุญเรือง  และต าบลผาสามยอด   
           อ าเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 
2. ด้านการปกครอง 
 เขตการปกครอง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง มีหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งหมด 15 หมู่บ้าน ได้แก่ 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้ใหญ่บ้าน 
1 บ้านโนนเมือง นายศิริชัย  สนสมบัติ (ก านัน) 
2 บ้านโนนม่วง นางอุบล  สิทธิ 
3 บ้านโนนไหม นายนิคม  อ่อนสะอาด 
4 บ้านโนนศิลา นายทองสุข  โพธิ์แข็ง 
5 บ้านโนนสง่า นางวันนา  ศรีโนนยาง 
6 บ้านต้างค า นายประมวล  ค าจันทร์ 
7 บ้านภูพระ นายอ านวย  ราชบาศรี 
8 บ้านโนนผักหวาน นายทวี  สิมลี 
9 บ้านมอเลี้ยว นายบัญหยัด  ถมมา 

10 บ้านโนนเปรมชัย นายจันทรด์า  บุญสมัคร 
11 บ้านโนนม่วงใต ้ นางปภาวรินทร์  จันทะกล 
12 บ้านโนนชัยศรี นายบุญเหลิ่ง  บุรีนอก 
13 บ้านนาอ่างทอง นายสุวรรณ  ทับศรีหลัก 
14 บ้านโนนศิลาเหนือ นายสมบัติ  เพียอา 
15 บ้านโนนผักหวานใต้ นายสุวัฒน์  โคตรนาม 
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 3. ประชากร 
  ประชากรตามสถิติทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
   ประชากรทั้งสิ้น   11,028  คน แยกเป็น 
    ชาย     5,551  คน 
    หญิง     5,477  คน 
   จ านวนครัวเรือน    2,679  ครัวเรือน 
 

ข้อมูลเปรียบเทียบประชากรย้อนหลัง 
 ข้อมูล  ณ วันที่ 30 กันยายน  2559 
 

 
หมู่ที่ 

 
ชื่อหมู่บ้าน 

จ านวน
หลังคา
เรือน 

ปี 2558 ปี  2559 
ชาย  
(คน) 

หญิง  
(คน) 

รวม  
(คน) 

ชาย  
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม  
(คน) 

1 โนนเมือง 208 394 428 822 379 430 809 
2 โนนม่วง 266 541 534 1,075 533 537 1,070 
3 โนนไหม 271 591 613 1,204 598 622 1,220 
4 โนนศิลา 130 260 252 512 258 244 502 
5 โนนสง่า 181 378 351 729 382 349 731 
6 ต้างค า 171 298 283 581 307 289 596 
7 ภูพระ 242 484 492 976 476 492 968 
8 โนนผักหวาน 147 317 292 609 323 297 620 
9 มอเลี้ยว 59 105 111 216 105 113 218 

10 โนนเปรมชัย 178 372 356 728 371 368 739 
11 โนนม่วงใต ้ 174 402 385 787 389 388 777 
12 โนนชัยศรี 136 281 260 541 286 262 548 
13 นาอ่างทอง 180 375 364 739 387 370 757 
14 โนนศิลาเหนือ 185 428 396 824 426 405 831 
15 โนนผักหวานใต้ 150 335 308 643 331 311 642 

รวม 2,648 5,561 5,425 10,986 5,551 5,477 11,028 
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4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 
  ตารางเปรียบเทียบข้อมูลทางด้านการศึกษา 

ล าดับ สถานศึกษา 
จ านวนสถานที่ (แห่ง ) 

ปี 2554 ปี 2555 
1 
2 
3 
4 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โรงเรียนประถมศึกษา 
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส) 
ศูนย์การเรียนชุมชน/ 
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 

7 
4 
4 
6 
 

7 
4 
4 
6 
 

 

4.2 สาธารณสุข 
 -  โรงพยาบาลของรัฐ          - แห่ง 
 -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล / หมู่บ้าน       1 แห่ง 
 -  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน          15 แห่ง  มี อสม. 230  คน 
 -  สถานพยาบาลเอกชน (คลินิก )    7 แห่ง 
 -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน       - แห่ง 
 -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า  ร้อยละ  100 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 1.  การคมนาคม 
      ทางบกมีถนนสายหลัก  จ านวน  2  สายคือ 
 -  ถนนสายโนนเมือง – หนองบัวค าแสน  ระยะทาง  21  กิโลเมตร  เป็นถนนลาดยาง 
 -  ถนนสายโนนเมือง – ฝั่งแดง              ระยะทาง  20  กิโลเมตร  เป็นถนนลาดยาง 
 2.  การโทรคมนาคมและการสื่อสาร 
     -  ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข    1  แห่ง  (สาขาย่อยอ าเภอนากลาง) 
     -  หอกระจายข่าว             15  แห่ง 
     -  สถานีโทรคมนาคมอ่ืน ๆ    -   แห่ง 
 3.  การไฟฟ้า 
 -  จ านวนหมู่บ้านที่มีไฟฟูาเข้าถึงจ านวน 15  หมู่บ้าน 
 -  ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟูา   2,679  ครัวเรือน 
  -  ประชากรมีไฟฟูาใช้ทุกหลังคาเรือน 
6. สภาพเศรษฐกิจ 

- ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
- ปลูกพืช  ได้แก่ ข้าว อ้อย แตงโม ผักต่าง ๆ  
- เลี้ยงสัตว์  ได้แก่  โคเนื้อ หมู เป็ด ไก่ และปลาน้ าจืด 
- หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตมีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพเสริม  ได้แก่ กลุ่มเอ็นทอด  กลุ่มไวน์  กลุ่ม

ทอผ้า  กลุ่มข้าวกล้อง  กลุ่มแปรรูปสมุนไพร กลุ่มทอผ้าฝูาย-ผ้าไหม 
- ประชากรบางส่วนอพยพแรงงานไปท างานต่างจังหวัด  เช่น กลุ่มขายลอตเตอรี่ 
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6.1 อาชีพ 
 1.1  เกษตรกรรม  ร้อยละ  80 
 1.2  ค้าขาย   ร้อยละ  10 
 1.3  รับจ้างทั่วไป  ร้อยละ    7 
 1.4  อื่น ๆ   ร้อยละ    3 
6.2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
 2.1  ธนาคาร      -  แห่ง 
 2.2  สถาบันการเงิน ต.โนนเมือง  1   แห่ง 
 2.3  โรงแรม      -  แห่ง 
 2.4  ปั้มน้ ามัน            11   แห่ง 
 2.5  โรงสีข้าว            22   แห่ง 
 2.6  ร้านค้าและบริการ           139 แห่ง 
 2.7   อ่ืนๆ            16   แห่ง 

 6.3 ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 
 การรวมกลุ่มของประชาชน 
 จ านวนกลุ่มทุกประเภท    29   กลุ่ม  แยกเป็น 
 -  กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต    2   กลุ่ม 
 -  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน          25   กลุ่ม  
 -  ชมรมผู้สูงอายุต าบลโนนเมือง   1    กลุ่ม 
 -  กองทุนสวัสดิการออมความดีเพ่ือสังคมต าบลโนนเมือง 1  กลุม่ 

 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 7.1  แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 -  ล าน้ า , ล าห้วย  6  แห่ง 
 7.2 แหล่งน้ ากิน – น้ าใช ้
 -  ประปาหมู่บ้าน  28  แห่ง 
 -  ถังเก็บน้ าฝน  22  แห่ง 
 -  ล าห้วยสาธารณะ  37  แห่ง 
 -  สระน้ าสาธารณะ  12  แห่ง 
 -  บ่อบาดาลสาธารณะ   54  แห่ง 
 

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 -  วัด        6  แห่ง 
 -  ส านักสงฆ ์       9  แห่ง 
 -  มัสยิด       -  แห่ง 
 -  ศาลเจ้า      -  แห่ง 
 -  โบสถ ์      -  แห่ง 
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9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 -  พ้ืนที่ท าการเกษตร 37,000  ไร ่
 -  พ้ืนที่ปุาไม้    3,500  ไร่ 
 -  ที่อยู่อาศัย    2,577  ไร่ 
 

10. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 -  สมาชิก อปพร. จ านวน     255  คน 
 -  ต ารวจอาสา จ านวน         9  คน 
 -  ทสปช.  จ านวน       75   คน 
 -  ลูกเสือชาวบ้าน จ านวน     150  คน 
 -  ทีมกู้ภัย  จ านวน       10  คน 
 

11.ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น 

11.1. ศักยภาพภายในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง 
อ านาจหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง 

อ านาจหน้าที่ของฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
-  ตรวจสอบ ควบคุม การบริหารงานของฝุายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบ    

กฎหมายของทางราชการ  

อ านาจหน้าที่ของฝ่ายคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  
-  บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย  แผนงาน  หนังสือสั่งการ  และระเบียบของทางราชการ 
-  จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
-  รายงานผลการปฏิบัติงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง 

อ านาจหน้าที่ของส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
            - ท าหน้าที่บริหารงานงานทั่วไป งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานเลือกตั้ง และ  
ลงทะเบียนข้อมูล  งานตรวจสอบภายใน  งานนโยบายและแผน  งานวิชาการ  งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์  งาน
งบประมาณ  งานกฎหมายและคดี  งานร้องเรียนร้องทุกข์ และอุทธรณ์  งานข้อบัญญัติและระเบียบ และงานอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

อ านาจหน้าที่ของกองคลัง 
                  -  ท าหน้าที่เก่ียวกับการเงิน งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน งานจัดท าฎีกาจ่ายเงินงานเก็บรักษาเงิน งาน
บัญชี  งานทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายเงิน  งานงบการเงิน  และงบทดลอง  งานแสดงฐานะงบการเงิน   งานภาษี
อากรค่าธรรมเนียมและค่าเช่า  งานพัฒนารายได้  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ  งานงบทะเบียนควบคุมและ
เร่งรัดรายได้  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี  งานพัสดุ  งานทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ และงานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย 

อ านาจหน้าที่ของกองช่าง 
                  -  ท าหน้าที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างและบูรณะถนน  งานก่อสร้างสะพานเขื่อนกั้นน้ า งานข้อมูล
ก่อสร้าง  งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานประเมินราคา  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร  งานออกแบบและ



10 

 

บริหารข้อมูล งานสาธารณูปโภค งานประมาณ  กิจการประปา งานไฟฟูาสาธารณะ งานระบายน้ า และงานอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้องที่ได้รับมอบหมาย 
 

 โครงสร้างและอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง  
 มีจ านวนบุคลากร  62  คน    และแบ่งส่วนราชการออกเป็น  4  ส่วน  ดังนี้ 
  ต าแหน่งในส านักปลัด  19  คน 
  ต าแหน่งในส่วนการคลัง             7  คน 
  ต าแหน่งในส่วนโยธา   7   คน 
  ต าแหน่งในส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  29  คน 
                   ระดับการศึกษาของบุคลากร 
  ประถมศึกษา   -  คน 
  มัธยมศึกษาตอนต้น  -  คน 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย  -  คน 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค -  คน 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง -  คน 
  ปริญญาตรี           24 คน 
  สูงกว่าปริญญาตรี  5  คน 
 

กระบวนการบริหารงานบุคคล 
จากภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลในการส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นให้

เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล และผู้บริหารท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง จึงมี
แนวทางกระบวนการพัฒนาและบริหารงานบุคคลเพ่ือรองรับภารกิจ  โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี มีคุณธรรม และจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ   โดยให้ทุกคนทุกต าแหน่งได้รับการพัฒนาภายในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลังขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนเมือง  ทั้งนี้วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ  การ
ฝึกอบรม  การศึกษาดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาส่วนต าบลเพ่ือให้งานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป 

 

งบประมาณ 
 รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย 
 รายได้จัดเก็บเอง 

1. หมวดภาษีอากร 
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
- ภาษีบ ารุงท้องที่ 
- ภาษีปูาย 

2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 
- ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 
- ค่ารับการผิดสัญญา 
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3. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
- รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้แก่ อปท. 
1. ภาษีจัดสรร 
- ภาษีมูลค่าเพ่ิม  
- ภาษีมูลค่าเพ่ิม  
- ภาษีสุรา 
- ภาษีสรรพสามิต 
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 
- ค่าภาคหลวงแร่ 
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท. 
1. หมวดเงินอุดหนุน 
- เงินอุดหนุนทั่วไป 

2. หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย 
1. งบกลาง 
2. เงินเดือน 
3. ค่าจ้างประจ า 
4. ค่าจ้างชั่วคราว 
5. ค่าตอบแทน 
6. ค่าใช้สอย 
7. ค่าวัสดุ 
8. ค่าสาธารณูปโภค 
9. เงินอุดหนุน 
10. ค่าครุภัณฑ์ 
11. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
12. รายจ่ายอื่น  
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ส่วนที่ 2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560) 

1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่
ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 

2. ผลที่ได้จากการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 

3. สรุปปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานที่
ผ่านมาและแนวทางแก้ไข ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557-2560 
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ส่วนที่ 2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560) 

 

1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 
2557-2560 

 

1.1  สรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  ตามท่ีองค์การริหารส่วนต าบลโนนเมืองได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการ (พ.ศ. 
๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ขึ้นมา เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) (พ.ศ.๒๕๖๐ – 
๒๕๖๒) อันมีลักษณะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือ
ปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอให้หน่วยงานอ่ืนมาด าเนินงานให้  
รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  

 

  ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว 
ตามแผนพัฒนาซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้       
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2556 – 2560)  
 

 
                                ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ปี 2557 

        โครงการ 
       (เป้าหมาย) 

       ผลการ 
     ด าเนินงาน 

1.การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ท้องถิ่นตาม 
   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

18 6 

2.การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากร 
   ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 

22 3 

3.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
 

150 136 

4.การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ 
   ปัญญาท้องถิ่น 

18 14 

รวม 208 159 
 

สรุป     โครงการที่ได้ด าเนินการ  159 โครงการ 
 โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 49 โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ     159 x 100   =   76.44% 
                                     208 
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                                ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ปี 2558 

        โครงการ 
       (เป้าหมาย) 

       ผลการ 
     ด าเนินงาน 

1.การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ท้องถิ่นตาม 
   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

14 4 

2.การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากร 
   ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 

27 11 

3.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
 

186 109 

4.การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ 
   ปัญญาท้องถิ่น 

22 2 

รวม 249 126 
 

สรุป     โครงการที่ได้ด าเนินการ  126 โครงการ 
 โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 123 โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ     126 x 100   =   50.60% 
                                     249 
 
 
 
                                ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ปี 2559 

        โครงการ 
       (เป้าหมาย) 

       ผลการ 
     ด าเนินงาน 

1.การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ท้องถิ่นตาม 
   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

12 8 

2.การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากร 
   ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 

26 5 

3.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
 

206 86 

4.การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ 
   ปัญญาท้องถิ่น 

23 6 

รวม 267 105 
 

สรุป     โครงการที่ได้ด าเนินการ  105 โครงการ 
 โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 162 โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ     105 x 100   =   39.33% 
                                     267 
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1.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณในปีท่ีผ่าน ( ปีงบประมาณ  2558)  
 

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการท่ี

ด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

ที่มาของ
งบประมาณ 

หน่วย
ด าเนินการ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกจิ
ชุมชน ท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
-      การจัดท าแผนแม่บทชุมชน และส่งเสรมิ
สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรชุมชนทุกระดับ 
-     พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ 
ผลิตภณัฑ์ชุมชนและประชาชนท่ัวไป 
-     พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพของผลิตภณัฑ์และ
บรรจภุัณฑ์และการตลาดแกส่ินค้าที่ผลิตในชุมชน 
-     ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมในครอบครัว
และหัตถกรรมไทย 
-     ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกจิชุมชน 
-     สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์หรือการ
รวมกลุม่ในรูปแบบอ่ืนๆ 
-     การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
-     ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การเรยีนรู้ชุมชน 
-     ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
-     การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจและบริการการ
ท่องเที่ยว 
 
 

 
 

3 
 

1 
 

2 
 
- 
 

1 
 
- 
1 
- 
- 
- 

 
 

110,000 
 

30,000 
 

75,050 
 
- 
 

20,000 
- 
- 

20,000 
- 
- 
- 
 

 
 

อบต.โนนเมือง 
 

อบต.โนนเมือง 
 

อบต.โนนเมือง 
 
- 
 

อบต.โนนเมือง 
 
- 

อบต.โนนเมือง 
- 
- 
- 
 
 
 

 
 

ส านักปลดั 
 

ส านักปลดั 
 

ส านักปลดั 
 
- 
 

ส านักปลดั 
 
- 

ส านักปลดั 
- 
- 
- 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ที่มาของ

งบประมาณ 
หน่วย

ด าเนินการ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
-     การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บรโิภค และ
การเกษตร 
-     ส่งเสริมและอนุรักษ์และการฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-     ส่งเสริมการจดัการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษ
ต่างๆ 

 
 

2 
 

1 
 
- 

 
 

100,000 
 

50,000 
 
- 

 
 
อบต.โนนเมือง 

 
อบต.โนนเมือง 

 
- 

 
 

ส่วนโยธา 
 

ส านักปลดั 
 
- 

- พัฒนาและดูแลรักษาท่ีสาธารณะ เพื่อเป็นศูนย์
สุขภาพ 

-   พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน ให้เป็นแหล่ง 
ท่องเที่ยว 
-   ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขต อปท. 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
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3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถิ่น 
-     การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
-     ส่งเสริมและสนับสนุนการจดัการศึกษา 
-     สร้างเสริมสุขภาพอนามยัเด็ก เยาวชน ประชาชน 
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
-     จัดระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
-     การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
-     การพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-     พัฒนาศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพตดิ 
-     สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน
สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
-     เสริมสรา้งความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
-     ส่งเสริมแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย 
-     ส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและควบคุม
โรคตดิต่อ 
-     ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพท่ีเกิดจากโรคไม่
ติดต่อ 
-     สนับสนุนศูนย์อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
ท้องถิ่น 
-     ส่งเสริมสนับสนุนการน าหลักการมีส่วนร่วมมาใช้
ในการบริหารจัดการ 
-     การประยุกต์ใช้อนุโตตลุาการเพื่อพิจารณาข้อ
พิพาททางการปกครอง 
-     การบริการประชาชน 
-     การส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 

 
 

69 
21 
- 
 

2 
- 
 

3 
 

2 
10 

 
1 
- 
- 
 
- 
 

13 
 
- 
 
- 
 
- 
1 

 
 

5,524,000 
5,152,840 

- 
 

60,000 
- 
 

580,000 
 

250,000 
11,943,200 

 
40,000 

- 
- 
 
- 
 

555,000 
 
- 
 
- 
 
- 

400,000 

 
 

อบต.โนนเมือง 
อบต.โนนเมือง 

- 
 

อบต.โนนเมือง 
- 
 

อบต.โนนเมือง 
 

อบต.โนนเมือง 
อบต.โนนเมือง 

 
อบต.โนนเมือง 

- 
- 
 
- 
 

อบต.โนนเมือง 
 
- 
 
- 
 
- 

อบต.โนนเมือง 

 
 

ส่วนโยธา 
ส่วนการศึกษา 

- 
 

ส านักปลดั 
- 
 

ส านักปลดั 
 

ส านักปลดั 
ส านักปลดั 

 
ส านักปลดั 

- 
- 
 
- 
 

ส านักปลดั 
 
- 
 
- 
 
- 

ส านักปลดั 
 

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ที่มาของ

งบประมาณ 
หน่วย

ด าเนินการ 

   4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 
-       ส่งเสริมพุทธศาสนา และศาสนาอ่ืนๆ 
-       ส่งเสริมและสนับสนุนศลิปวัฒนธรรมและภมู
ปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน 
-       ส่งเสริมการจัดเทศกาล  และงานประเพณีที่
ส าคัญของท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว   

 
 

1 
1 
 
- 
 

 
 

30,000 
150,000 

 
- 

 
 

อบต.โนนเมือง 
อบต.โนนเมือง 

 
- 

 
 

ส่วนการศึกษา 
ส่วนการศึกษา 

 
- 

  
 
 

   
 

     
รวมท้ังสิ้น 135 25,090,090   
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1.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพในปีท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ  2558) 
 

ยุทธศาสตร์ / 
แนวทางการพัฒนา 

โครงการ /กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
เป้าหมายที่ได้รับ 
จากผลการพัฒนา 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชน ท้องถิ่นตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1 การจัดท าแผนแม่บท
ชุมชน และส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินงานขององค์กร
ชุมชนทุกระดับ 
1.2 พัฒนาและส่งเสรมิ
อาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ 
ผลิตภณัฑ์ชุมชน และ
ประชาชนท่ัวไป 
1.3 พัฒนาและส่งเสรมิ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การ
บรรจภุัณฑ์ และการตลาดแก่
สินค้าท่ีผลิตในชุมชน 
1.4 ส่งเสริมและสนบัสนุน
อุตสาหกรรมในครอบครัว
และหัตถกรรมไทย 
1.5 ส่งเสริมและสนบัสนุน
วิสาหกิจชุมชน 
1.6 สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่ม
ออมทรัพย์ หรือการรวมกลุม่
ในรูปแบบอื่นๆ 
1.7 การส่งเสรมิเศรษฐกิจ
พอเพียง 
1.8 ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์
การเรยีนรู้ชุมชน 
1.9 ส่งเสริมและ
ประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว 
1.10 การพัฒนา
ผู้ประกอบการธุรกิจและ
บริการการท่องเที่ยว 

 
 
 
 

1. โครงการอบรมกฎหมายเลือกตั้งให้ประชาชน 
2. ค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมเพื่อจัดท า

แผน 
3. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกตัง้ 
1. โครงการอบรมการผลติวัสดุประหยัดพลังงาน 
 
 
 
1. โครงการอบรมส่งเสรมิกลุม่อาชีพพัฒนา 

ผลิตภณัฑ ์
2. โครงการขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีที่

เหมาะสม ด้วยการส่งเสริมการใช้เตาซุปเปอร์
อั้งโล่ในชุมชุน 

 
 
1. โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้า 

 
 
 
 
1. โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 

50,000 
50,000 

 
10,000 
30,000 

 
 
 

20,000 
 

55,050 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 

20,000 

 
 
 
 
 
-เพื่อให้ประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็นและมีส่วน
ร่วมในการก าหนดแนว
ทางการพัฒนาท้องถิ่น 
-เพื่อใช้อุดหนุนกลุ่ม
พัฒนาสตรตี าบลโนนเมือง 
-เพื่อใช้อุดหนุนกลุ่มอาชีพ
ที่จดทะเบียนชุมชน 
-เพื่อใช้จ่ายในโครงการ
อบรมส่งเสรมิกลุ่มอาชีพ 
-เพื่อใช้เป็นเงินอุดหนุน
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต าบล
โนนเมือง 
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ยุทธศาสตร์ / 
แนวทางการพัฒนา 

โครงการ /กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
เป้าหมายที่ได้รับ 
จากผลการพัฒนา 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
2.1 การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
การอุปโภค บริโภคและ
การเกษตร 
2.2 ส่งเสริมการอนุรักษ์และ
การฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.3 ส่งเสริมการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษ
มลพิษต่างๆ 
2.4 พัฒนาและดูแลรักษาท่ี
สาธารณะ เพื่อเป็นศูนย์
สุขภาพชุมชน 
2.5 พัฒนาปรับปรุงภมูิทัศน์
ชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
2.6 ปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งทอ่งเที่ยวในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 

1. โครงการซ่อมแซมล าห้วยมอ หมู่ที่ 1 
2. โครงการพัฒนาล าห้วยมอ หมู่ที่ 1 

 
1. โครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรต ิ
 

 
 
 
 

50,000 
50,000 

 
50,000 

 
 

 

 
 
 
 
 
-ชุมชนมีพื้นท่ีปุาท่ีอุดม
สมบูรณ ์
-เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟปุา 
-เป็นชุมชนที่น่าอยู่ขยะใน
ชุมชนลดลง 
-เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการขยะใน อบต.
และชุมชน  
 
 

3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่น 
3.1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที ่1 
2. โครงการวางท่อประปา หมู่ 1 
3. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าแบบท่อ

ผ่าครึ่ง หมู่ 1 
4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์แม่บ้าน

เพื่อท าเป็นโรงเก็บน้ า หมู่ 2 
5. โครงการวางท่อประปาน้ าดื่มได้ หมู่ที่ 2 
6. โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่ที2่ 
7. โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร 

 
 
 
 

200,000 
160,000 
50,000 

 
100,000 

 
30,000 
50,000 

 

 
 
 
 
-ประชาชนมีชีวิต ด้านการ
คมนาคมขนส่ง ด้านไฟฟูา 
ด้านสาธารณูปโภคที่ดีขึ้น 
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หมู่ที่ 2 
8. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน

หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
9. โครงการก่อสร้างท่อเหลีย่มคอนกรีต

เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 2 
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายใน

หมู่บ้าน หมู่ที ่7 
11. โครงการร่องระบายน้ าภายในหมูบ่้าน 

หมู่ที่ 3 
12. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายโนน

ไหม-หนองโก หมู่ที่ 3 
13. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายโนน

ไหม-โนนเสถียร หมู่ที่ 3 
14. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายโนน

ไหม-  สิบเก้าโปร่ง หมู่ที่ 3 
15. โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร 

หมู่ที3่ 
16. โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร

นานายสา หมู่ที่ 3 
17. โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากปาก

ทางคุ้มถังน้ าประปา หมู่ท่ี 3  
18. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ทางเข้า      

วัดปุาคึมข่า หมู่ที่ 3 
19. โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ในหมู่บ้าน    

หมู่ที่ 3 
20. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสริม

เหล็ก หมู่ที่ 4 
21. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าผ่าครึ่ง 

หมู่ที ่4 
22. โครงการลงหินคลุก บ้านนายคาน หมู่ที ่

4 
23. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าวดั

กลางหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 
24. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า บา้น

นายสนั่น หมู่ที่ 4 
25. โครงการขยายถนน คสล.บ้านนายกอง

พล  หมู่ที่ 5 
26. โครงการขยายถนน คสล.บ้านนาย

สมบูรณ์ หมู่ที่ 5 
27. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ในหมูบ่้าน 

หมู่ที่ 5 
28. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในซอย

หมู่ที่ 5 
29. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ในหมูบ่้าน
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100,000 
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หมู่ที่ 6 
30. โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบา้น

นายสุมนต์ หมู่ที่ 6 
31. โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบา้น

นายกองสิน หมู่ที่ 6 
32. โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล.หน้า 

อบต. หมู่ที่ 6 
33. โครงการก่อสร้างน้ าประปาหอถังสูง หมู่

ที่ 7 
 

34. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแม่
ดุษฎี   หมู่ที่ 7 

35. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่7 
36. โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ฝายบ้านโนน

ผักหวาน หมู่ที่ 8 
37. โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์บ้านโนน

ผักหวาน หมู่ที่ 8 
38. โครงการลงหินคลุกฝายบ้านโนน

ผักหวาน  หมู่ที่ 8 
39. โครงการยา้ยและซ่อมแซมปูอมยาม

บ้านโนนผักหวาน หมู่ที่ 8 
40. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าหนา้วัด

หมู่ที่ 8 
41. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนน

ผักหวาน หมู่ที่ 8 
42. ก่อสร้างซ่อมแซมประปาเดมิเป็นประปา

หอถังสูง หมู่ที่ 9 
43. ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ท าการศูนย์ 

OTOP หมู่ที่ 10 
44. ปรับปรุงภูมิทัศน์สระหมู่บา้น หมูท่ี่ 10 
45. ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 

10 
46. โครงการถนนเพ่ือการเกษตร เส้นโนน

เปรมชัย หมู่ที่ 10 
47. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าจากศูนย์ 

OTOP หมู่ที่ 10 
48. โครงการก่อสร้างรั้วก าแพงรอบสนาม

กีฬาข้าง รพ.สต. หมู่ที่ 10 
49. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังวัด

อัมพวนาราม หมู่ที่ 11 
50. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสาม

แยกโนนม่วง หมู่ที ่11 
51. โครงการซ่อมแซมถนนการเกษตร หมู่ที่ 

11 

70,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

80,000 
 

250,000 
 
 

100,000 
 

60,000 
100,000 

 
100,000 

 
60,000 

 
50,000 

 
20,000 

 
80,000 

 
200,000 

 
100,000 

 
70,000 

150,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

50,000 
 

115,000 
 

85,000 
 

50,000 



21 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 ส่งเสริมและสนบัสนุน
การจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

52. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า ท่อผา
ครึ่ง  หมู่ที่ 12 

53. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้า
บ้านนายแสวง หมู่ที่ 12 

54. โครงการซ่อมแซมร่องระบายน้ าใสฝ่า
ปิดเหล็ก หมู่ที่ 12 

55. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโนนชัยศรี
ไปโนนงาม หมู่ที่ 12 

56. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังนานาย
สัมฤทธ์ิ หมู่ที่ 12 

57. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังนานาย
ทองหล่ า หมู่ที่ 12 

58. โครงการวางท่อประปาภายในหมูบ่้าน
หมู่ที่ 13 

59. โครงการลาดยางทับคอนกรีต หมูท่ี่ 13 
60. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า หน้า

บ้านพ่อสุทิน หมู่ที่ 13 
61. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังนานาย

ส าราญ หมู่ที่ 13 
62. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังในหมูบ่้าน

หมู่ที่ 14 
63. โครงหารซ่อมแซมถนนลูกรัง 4 สายหมู่

ที่ 14 
64. โครงการถนน คสล.บ้านนายสมบตัิ หมู่

ที่ 14 
65. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที ่15 
66. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาย

บุญยัง หมู่ท่ี 15 
67. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาย

สุดใจ หมู่ที่ 15 
68. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายเส

ถียน หมู่ที่ 15 
69. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโนน

ผักหวาน  หมู่ที่ 15 
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมรายได้นักเรียน/

นักศึกษา 
2. ค่าใช้จ่ายในงานวันเด็กแห่งชาต ิ
3. โครงการบณัฑิตน้อย 
4. โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและ

พัฒนาการจัดการศึกษา 
5. โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องส่วน

การศึกษา 
6. โครงการปรับปรุงต่อเติมยกระดับ

หลังคาเรยีน ศพด.วัดสามัคคีธรรม 

 
100,000 

 
50,000 

 
100,000 

 
100,000 

 
30,000 

 
30,000 

 
50,000 

 
100,000 
30,000 

 
70,000 

 
230,000 

 
46,000 

 
100,000 

 
100,000 
81,000 

 
67,500 

 
51,500 

 
40,000 

 
50,000 

 
100,000 
20,000 
50,000 

 
40,000 

 
60,000 



22 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 สร้างเสรมิสุขภาพ
อนามัย เด็ก เยาวชน 
ประชาชนและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ 
3.4 จดัระบบบริการทาง
การแพทย์ และสาธารณสุข 
 
3.5 การพัฒนาบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.6 การพัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
3.7 พัฒนาศูนยต์่อสูเ้พื่อ
เอาชนะยาเสพติด 

7. โครงการติดมุ้งลวด ศพด.บ้านโนน
ผักหวาน 

8. โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ภายใน ศพด.
บ้านโนนผักหวาน 

9. โครงการก่อสร้างอ่างล้างจาน ศพด.วัด
อัมพวนาราม 

10. โครงการปรับปรุงห้องส้วม ศพด.วดั
อัมพวนาราม 

11. โครงการปรับเปลี่ยนหลังคาห้องครัว
และห้องน้ า ศพด.โนนเมือง 

12. โครงการก่อสร้างปูายศูนย์เด็กเล็ก ศพด.
โนนเมือง 

13. โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ ศพด.บา้น
โนนเปรมชัย 

14. โครงการปรับปรุงอาคารเรยีน ศพด.
บ้านโนนเปรมชัย 

15. โครงการติดตั้งฝูาเพดานอาคารเรยีน 
ศพด.บ้านภูพระ 

16. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรยีน 
ศพด.บ้านภูพระ 

17. โครงการค่ายครอบครัวอบอุ่นวัยรุน่วัย
ใสเข้าใจเศรษฐกจิพอเพียง 

18. วัสดุการศึกษา 
19. อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
20. อาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด 

สพฐ. 
21. อาหารกลางวันส าหรับเด็กก่อนวัยเรียน 
 
 
 
 
1. โครงการตรวจวัดคุณภาพน้ าดื่ม 
2. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการบรหิาร

จัดการขยะใน อบต.และชุมชน 
 
 

1. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
2. โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรมของ

บุคลากร 
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

 
1. โครงการแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานกีฬา

ต้านยาเสพติด 
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3.8 สงเคราะห์และพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน 
สตรี คนชรา คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.9 เสรมิสร้างความเขม้แข็ง
ของสถาบันครอบครัว 
3.10 ส่งเสรมิการแพทย์
แผนไทย และสมุนไพรไทย 
3.11 ส่งเสรมิและสนับสนุน
การปูองกันและควบคมุ
โรคตดิต่อ 
 
3.12 ส่งเสรมิการดูแลรักษา
สุขภาพท่ีเกิดจากโรคไม่
ติดต่อ 
3.13 สนับสนุนศูนย์
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้
สงเคราะห์ผูด้้อยโอกาส 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน า
เยาวชนสู่อาเซีย่น 

3. โครงการเพิม่ศักยภาพอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอาย ุ

4. โครงการสนับสนุนคนไทยใจอาสา ปี 
2558 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
ชมรมผูสู้งอาย ุ

6. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรตี าบลโนน
เมืองสู่อาเซี่ยน 

7. โครงการอบรมคนพิการทางสายตา 
8. เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์
9. เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
10. เบี้ยยังชีพคนพิการ 
1. โครงการครอบครัวสร้างสรรค์แม่ฉนั

สร้างสื่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. โครงการ/กิจกรรมควบคมุไฟปุาใน

ท้องถิ่น 
2. โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนน 
3. โครงการปกปูองสถาบัน 
4. โครงการจดัท าและฝึกซ้อมแผนปอูงกัน 
5. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการปอูงกัน

ฯในสถานศึกษา 
6. โครงการจดักิจกรรมวันอาสาสมคัร

ปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
7. โครงการความร่วมมือทางด้านงาน

ปูองกันภัยกับ อปท. 
8. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันไฟ

ปุา 
9. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันไฟ
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20,000 
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40,000 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 
4.1 ส่งเสริมพุทธศาสนา 
และศาสนาอ่ืนๆ 
4.2 ส่งเสริมและสนบัสนุน
ศิลปวัฒนธรรมและภูม
ปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์
ชาวบ้าน 
4.3 ส่งเสริมการจัดเทศกาล 
และงานประเพณีทีส่ าคัญ
ของท้องถิ่นเพื่อการ
ท่องเที่ยว 

 
 
 
 

1. โครงการทอดเทียนและเข้าวัดปฏบิัติ
ธรรมเฉลิมพระเกียรต ิ

1. ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม (รดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุ) 
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150,000 

 
 
 
 
-ประเพณี และวัฒนธรรมสืบ
ทอดต่อไป 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.14 ส่งเสรมิสนับสนุนการ
น าหลักมสี่วนร่วมมาใช้ใน
การบริหารจัดการ 
3.15 การประยุกต์ใช้อนุโล
ตุลาการเพื่อพิจารณาข้อ
พิพาททางการปกครอง 
3.16 การบริการประชาชน 
3.17 การส่งเสริม และ
สนับสนุนการกีฬา และ
นันทนาการ 

ปุาบะโมก 
10. ค่าใช้จ่ายประเภทเครื่องแบบ ชุด

ปฏิบัติการของทีมกู้ภยัและ อปพร. 
11. ค่าใช้จ่ายประเภทวัสดุน้ ายาเคม ี
12. ค่าวัสดุเวชภณัฑย์าสามัญประจ ารถกู้ภัย 
13. คา่ใช้จ่ายประเภทอุปกรณ์ปฏิบตัิงาน

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 
 
 
 
 
1. กีฬาเช่ือมความสมัพันธ์ระหว่าง อปท. 
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๒. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองได้ด าเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – 

๒๕๖๐  เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพ่ือให้ความเป็นอยู่ของ
ประชาชนดีขึ้น  ซึ่งผลจากการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  ผลที่ไดร้ับมีดังนี้   

๑.  ประชาชนมีน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน 
๒.  ประชาชนมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน 
๓.  ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
๔.  ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่   
๖.  เด็กๆ ได้รับการศึกษาทุกคน 
๗.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ปุวยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 
๘. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่ม่ันคงแข็งแรง 
๙. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณภัย 
๑๐. ไม่มีเกิดอาชญากรรมการในพ้ืนที่ 
๑๑. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง 
๑๒. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข 
๑๓. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการปูองกันภัย 
๑๔. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๑๕ ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วย

ความสะดวกส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ผลที่คาดว่าจะได้รับเพ่ิมขึ้น มีดังนี้ 
๑. ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพดีข้ึนส าหรับในการสัญจรไปมา  
๒. มีไฟฟูาแสงสว่างตามถนนเส้นทางสายหลัก 
๓  มีไฟฟูาเพ่ือการอยู่อาศัยครอบคลุม 
4. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือน าไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับ

ครัวเรือน 
5. หมู่บ้านในเขตต าบลโนนเมืองมีระบบระบายน้ าเพิ่มมากขึ้น 

๒.๒ ผลกระทบ 
 ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  

สามารถด าเนินการได้ตามท่ีประชาชนต้องการ ซึ่งการด าเนินงานนั้นก็สามารถส่งผลผลกระทบต่อหมู่บ้านในต าบล
โนนเมือง ดังนี้ 

 ๑. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยังไม่คลอบคลุม ท าให้ประชาชนสัญจรไปมาไม่สะดวก 
และเกิดน้ าท่วมขัง ถนนในพ้ืนที่ยังไม่มีรางระบายน้ าทั่วถึง  ท าให้การระบายน้ าได้ช้าเกิดน้ าท่วมขังในบางจุด             
           ๒. การพัฒนาปลูกอ้อยในพ้ืนที่ต าบลโนนเมือง ส่งผลท าให้เกิดปัญหาสารเคมีตกค้าง ก่อให้เกิด
สารเคมีตกค้างในร่างกายของเกษตรกรเป็นต้น 

 ๓. ปัญหาถนนช ารุด เนื่องจากมีรถบรรทุกอ้อยบรรทุกน้ าหนักเกิน ท าให้ถนนรับน้ าหนักเกิน
ขนาดท าให้เกิดการช ารุด 

 ๔. ถนนในพ้ืนที่ส่วนมากยังเป็นถนนหินคลุกและถนนลูกรัง ท าให้เกิดฝุุนละอองในช่วงหน้าแล้ง
ท าให้ประชาชนการสัญจรไปมาล าบาก องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองไดด้ าเนินการแก้ไขปัญหาโดยการรดน้ า 
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๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  

    ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ปัญหา 
๑)  เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เท่าที่ควร   
๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย   
๓)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   
๔)  ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะ

สามารถด าเนินการได้  
อุปสรรค 

๑)  การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยี
ในการท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย  ท าให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงานเป็นอย่างยิ่ง  

๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหา
ของประชาชน   

๓)  องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถด าเนินการได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่ 
   

 แนวทางการแก้ไข   
  (๑)  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ
ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี 
กล่าวคือควรจะพิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาด าเนินการ  

๓)  ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่  ในแผนพัฒนาสามปี   
๔)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๕)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก

ที่สุด  เช่น  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา   
(๒)  การบริการประชาชน 
 ๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและ

เก้าอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    
 ๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ

สะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๓)  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อ

ประชาชน 
 ๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชน เพ่ือให้เกิด

ความเข้าใจ 
 ๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
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  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ปัญหา 

๑) การจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลยังมีบางโครงการ/กิจกรรม
ที่ไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  คือ  ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   

๓)  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/
กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
  อุปสรรค 

๑)  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไข
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในต าบลได้ทั้งหมด  

๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบาง
รายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ท าให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่      
    แนวทางการแก้ไข   
  (๑)  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ
ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังใน
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี                            

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับ
กับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    

๕)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก
ที่สุด  เช่น  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา  การขาดแคลนน้ าในการอุปโภค-บริโภค  และปัญหาวาตภัยที่เกิดขึ้น
เป็นประจ าทุกป ี

 (๒)  การบริการประชาชน 
๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและ

เก้าอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    
๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ

สะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
๓)  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อ

ประชาชน 
๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชน เพ่ือให้เกิด

ความเข้าใจ 
๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนต าบล  
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  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ปัญหา 

๑)  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภท
และเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา  ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ใน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ท้ังหมด  

๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานยังมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 
๓)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   

อุปสรรค 
๑)  อ านาจหน้าที่มีข้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้   

    แนวทางการแก้ไข   
  (๑)  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ
ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการคลังใน
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี  

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับ
กับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

(๒)  การบริการประชาชน 
๑)  ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและ

เก้าอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี   
๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ

สะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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ส่วนที่ 3 
ยุทธศาสตรอ์งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนา
ระดับมหภาค 

2. ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 3 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   
 การจัดท าแผนพัฒนาขององค์การริหารส่วนต าบลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทย
ก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  ซึ่ง
ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. ความเป็นมา 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
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ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการ
ปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ           
๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทาร่าง
แผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
๒๐ ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้
พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการด าเนินการข้ันต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือ
ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะน าเสนอต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการบริหารประเทศ
ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาใน
ระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
๒. สาระส าคัญ 
     ๒.๑ สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้าน
ต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจ
ในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการ
ส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมือง
และชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้ง
โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ใ นกลุ่ม
ประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องนาเข้ามาจาก
ต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อน
การเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยี
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สมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อน
ขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติใน
รูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการ
ดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทาง
เศรษฐกิจขยายเพ่ิมขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่
สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น 
ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยส าคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่
เข้มข้นข้ึนอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็ว
ของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่
เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัย
ส าคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และ
วิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพ่ิมสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยง
ต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ใน
สหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุุน ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟูอได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความ
ผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัว
มากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญ่และเป็นวง
กว้าง เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการ
พัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไข
ดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อน
วิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิต
เพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากร
ไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้านี้ จะทาให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความ
เสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อนและ
เสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของ
สหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นในเอเชีย
และยุโรปนั้น น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะ
ผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและ
พหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการ
เชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนา
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เทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคา
จะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้ง
พืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้ จะส่งผลให้
เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่าย
งบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่ส าคัญ 
ส าหรับ ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศท่ีผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมาก
ขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น 
ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อก าหนด
ของรูปแบบและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นท่ี และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบ
ประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบันท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง
มาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ และ
ล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการ
หลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและ
มีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์
และเครื่องใช้ไฟฟูา อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่
ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมข้ึนเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ย
ไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี 
๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริ การสาธารณะและ
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและ
มีคุณภาพดีข้ึนตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากข้ึน ความร่วมมือระหว่างประเทศไทย
กับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทย
สามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้
ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่
ดีอันได้แก่ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการกา
กับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการ
คลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย 
กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถ
คุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด 
และสนับสนุนให้การดาเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น 
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แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
จุดออ่นส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลาดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ า 
และการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิต
ภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่างๆต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรง
ขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่า
เศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตร
และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย 
การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย สาหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐ
ก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพ
ต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้
กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้าและความ
แตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญ
กับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ 
ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัย
ยะที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว
ย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่าย
ด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้าน
ทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของ
ประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม 
ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้า และที่ส าคัญเงื่อนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน 
ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดี 

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะ
ส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์
เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้
เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ 
เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจากัดที่เกิด
จากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น กฎเกณฑ์และ
กฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากข้ึนทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบ
ทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยง
อย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้
จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะ
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สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดย
เฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และใน
ที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการ
พัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ
ทั้งท่ีเป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความ
เสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัย
คุกคามเหล่านี้ได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกัน
ต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่
ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบ
ใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะ
เป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และเปูาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการ
ทางานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อ
การพัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเปูาหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศ
ไทยมีความมั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน 
ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะ
น าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเปูาหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันใน
สังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปใน
ทิศทางที่สอดคล้องกัน การดาเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็น
ภาพเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เปูาหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝุายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบายพรรค
การเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง ถือเป็น
การสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน
ของประเทศไทยให้มีเปูาหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเป็นการก าหนดให้ฝุายบริหารมีความรับผิดชอบที่
จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เปูาหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมี 
“ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ 
เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว 
สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก
มาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมายของประเทศ และทิศทางในการ
ขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการ
พัฒนาภายในประเทศ 
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การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้
สามารถนาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศ
ไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความ
เหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและ
บริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารง
รักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุข
อย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลังด าเนินการยกร่างอยู่
ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบาย
แห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการ
ไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่ นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ 
สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๒.๒ วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์
ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจ
รัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและ
การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ า เป็น
จะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาค
ส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอด
แนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึง
อนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติ
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พจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่
จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) 
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญ 
ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและ
ช่วยลดและปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อม่ันในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มี
ต่อประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

 (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ
รักษาดลุยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ

พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความ
มั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการ
ทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้าง
ความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจน
การพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่
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หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาด
และปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและ
อาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามา
เพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศ
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็น
ต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อม
เมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กร
ระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

 
๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น

รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง 
กรอบแนวทางท่ี 
ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัว

ในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
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๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่ง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่ง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้า รวมทั้งมีความสามารถใน
การปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การ
เป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบ

การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงาน

ต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติ
การในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็น
กรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุ
เปูาหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือ
ของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการ
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ก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วน
ราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

๒.๕ ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนด

เปูาหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถ
ถ่ายทอดเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เปูาหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติ
ได้ และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมาย
ด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
อย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมี
ระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ 
การน าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถ
ก าหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 
 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  จะต้องสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  
เอาไว้แล้ว 

ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเมือง   มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ องค์การบริหาร
ส่วนต าบล จึงได้น าทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดท าแผนพัฒนา
สามปีให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

 
๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะ
ยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สู งอายุ 
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถ
ในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  
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(๑) การน้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 
๒. สถานะของประเทศ 

๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) 
จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ 
มาอยู่ที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับ
ฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ 
๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซ่ึงต่ ากวา่ศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับท่ีจะท าให้ประเทศไทย
หลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัว
ของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ 
ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการ
ลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมี
ระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการ
แข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมาก
ขึ้น (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็น
ร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติ
มาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของ
บริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้น
สูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการ
ผลิตสูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลังแรงงาน
และการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการ
ผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะ
หลังลดลงซึ่งสะท้อนมาทีป่ริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ 
(พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลังใน
การขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิต
ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วง
ก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมี
ความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศ
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เข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อ ยละ 
๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ท้าให้ประเทศ
ไทยจ้าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการ
แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี 
๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของ
เศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกัน
อย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจ ไทยและเอ้ืออ้านวยต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น 
โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ 
ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้
มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก  เนื่องจาก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่าง
ประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถใน
การแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัด
อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
IMD (International Institute for Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้น
น้า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ้าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of 
Doing Business ๒๐๑๕  ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก 
๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก  

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับ
การยกระดับดีข้ึนจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยง
ให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง  โดย
ในปี ๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก 
๖๑ ประเทศท่ีจัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามล าดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วง
ระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับ
ร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้น
เป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจาก
ภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มี
ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามล าดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริม
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัย
และพัฒนามีจ้านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่
ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  
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๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบ
การขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเปูาหมายและยังขาดการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุกในเขต
นครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ใน
เมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับ
ความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ้ากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิง
พาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้ มครองทรัพย์สินทางปัญญา การท า
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ้ากัดต่อการท้าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการใน
ต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของ
อุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและ

การตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-
๒๕๐๘ เป็น ๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจ
เนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป 
ก าลังแรงงานของไทยมีจ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ 
และร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี 
๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และก าลัง
แรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่ง
มีจ านวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว 
ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ  ผู้สูงอายุมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนจาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ 
การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วน
ร่วมในก าลังแรงงานเพิ่มขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อย
ละ ๗๘.๕ ของรายได้ท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี 
๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมาก
ที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยง
ต่อการล่มสลาย 
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๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดย
คนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ 
ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทย
ได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้
จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 
นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหา
ส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจาย
รายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความ
ยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดี
ขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ 
เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่าง ของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุด
แตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘            
ของรายได้ท้ังหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจาก
โครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* 
ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(๑) ความเหลื่อมล้าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุก

ตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือ
ครองที่ดินมากที่สุด มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อย
ที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่า
ของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและ
ระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ 
๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มี
ฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบท
ประมาณ ๒.๒ เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ากันระหว่างภูมิภาค 
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี 
๒๕๕๖ พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 

(๔) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึง
การคุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น 
๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม 
แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 
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(๕) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย 
เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน นอกจากนี้ 
ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการ
ยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความ
คุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ  
๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมี
หลักประกันทางรายได้ม่ันคงข้ึนและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับ
เบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึนเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ใน
ครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม 
สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย
ภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง 
๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มี
รายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่
ตัว ไม่รู้จักเสียสละ ไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบ
ความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณา
การเป็นแผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด
เพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้ และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการ
รวมกลุ่มท้ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งใน
ปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กร
ทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ในช่วง
ระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น 
น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความ

เสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ้านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท้าให้ความต้องการใช้

ที่ดินเพ่ือการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนที่ปุาไม้
จึงถูกบุกรุกท้าลายมากขึ้น โดยพ้ืนที่ปุาไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่ทั้งหมดของ
ประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทาให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากร
ดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรม
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เสื่อมคุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ้ากัดในการน้า
ไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความ
หลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศปุาไม้อย่าง
ต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย  และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้
ประโยชน์อ่ืนๆ จ้านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท้านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและ
อุตสาหกรรม ท้าให้พ้ืนที่ปุาชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ปุาชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้าน
ไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ท้าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกปูองปุาชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่
อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 
๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ปุาชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน 
ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้าที่เพ่ิมมากข้ึน 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์
เพ่ือการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน้าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี 
๒๕๕๕ ต้องน้าเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ 
ของความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ามันดิบมีการน้าเข้าสูงที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ ๗๖ ของการน้าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมี
แนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ 
GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพ่ิมข้ึนของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ  ประเทศไทย
ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ าหลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนา
แหล่งเก็บกักน้าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้าท่าธรรมชาติ มีแอ่งน้าบาดาลทั้งหมด ๒๗ 
แอ่งน้ าบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะ
พัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม 
การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการ
ด าเนินการส ารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ 
ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์
เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้าตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการ

เกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน 
ในปี ๒๕๕๗ สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้
ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘ ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสีย
อันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหา
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การก าจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร 
ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดย
ภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ ยังพบการลักลอบทิ้งกาก
อุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบ
สารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุุนละออง ก๊าซ
โอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบ
ปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่า
มาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อ
ต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผล
การปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่ง
สาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืน
ที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ้านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่า
สถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น (อปท.) 
และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง ๑๐ ปีที่
ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้าที่
อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตร
และการปศุสัตว์ และการระบายน้าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการ
บ าบัดน้ าเสียที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้าเสียจากชุมชน 
๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่
เพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดย
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง 
๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงานเพ่ิมมากขึ้นในประเทศ 
ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคปุาไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ 
จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคท่ีมีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรง
มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม 
สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัย
พิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต
และวิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ้าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัย
ธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ้านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่
ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล้าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 
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๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการ
ประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
อยู่ในระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่ง
แก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่าง
เร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย 
๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลัก
ความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้ง
ระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตน
ทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ 
กระท้าการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความ
รับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบัน
ทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม 
ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่
เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนัก
ธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนน
เฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้
ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้
ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหาร
ราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ ใช้หลักการกระจายอ านาจที่
ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อ
กฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
บริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการน้าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่
เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจาย
อ านาจให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
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๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติ การ
ก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใช้
งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมขึ้นเป็นร้อย
ละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไป
แล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑ จ านวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจ
ที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จ านวน ๗๕ งาน/กิจกรรม จาก 
๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๙.๘๕๐ คน 
แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่
ที่สถานีอนามัย จ านวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น 
การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วน
ต าบล ท าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ท้ าให้การเลือกตั้ง
ระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองใน
ภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพ่ิมเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพ่ึงพาเงนิอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ 
๓๙.๔๖ ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของ
อุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก 
การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมี
ขอบเขตจ้ากัด 

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก 

พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รับ
สินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริต
คอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อัน
เนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและใน
ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่า จะเป็น
องค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบ
จากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น 
(Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทย
ได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะ
เห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ 
คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 
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๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
๓.๑ บริบทภายใน 

๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อย
ละ ๔ (๓) ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-
๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ 
โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ 
และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) ก าลัง
แรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับภายใต้
สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่า
กลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูง
ในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 
๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐาน ดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปาน
กลางอย่างถาวรมากข้ึน เมื่อค านึงถึงเง่ือนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่ง
ขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
(๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่
การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ้านวนประชากรรวมจะ
เริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง (๔) 
การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) 
ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะ
การพัฒนาประเทศมีข้อจ ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้น
เฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของ
ประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท้าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะ
ท าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและใน
เวทีโลก 

๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
                              การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงาน
ต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ 
๑ คน และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาด
แคลนก าลังแรงงานท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทย
ในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้า
มนุษย์ และการขาดการคุม้ครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
คนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็น
โอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. 
จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ 
๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 
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๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาสการ

เข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น้าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และ
ผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรม
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท้าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ 
ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้
ความเหลื่อมล้ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึง
บริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเพื่อลดความแออัดของ

เมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัย
การผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของ
แรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การ
ผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากข้ึน จะส่งผลให้เกิด 
การประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น 
นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท้าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่
เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 

๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหาร

จัดการภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มี
มาตราส าคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา 
๖๙ หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะ เพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้อง
ด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจาย
อ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกปูองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการ
รักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือ
สังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม 
อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับ
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การบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริต
คอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจาย
อ านาจ เพ่ือรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา 
ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

๓.๒ บริบทภายนอก 
๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-
๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากร
รวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุุน 
อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้น
กว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้ว
ค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้าย
แรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาส
อย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย 
การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

รูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่
การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า 
Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ 
ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดย
หากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

และเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ
ไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความ
โปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่ง
โอกาสที่ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจ้ากัด
ในด้านอุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับ
การผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความ
ได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลาง
ทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะต่อไป  

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐาน
ของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง
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และขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม 
ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจาก
กระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรง
กดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิต
สินค้าเกษตร สินค้าก่ึงทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและ 
มาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ให้มี
ความรุนแรงมากข้ึนและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่จ้าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ 
๑๒ เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ  และ
แนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้
สาธารณะในประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบ
ต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบ
ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การ
ขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อใน
สังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อ

สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลก
เพ่ิมข้ึน ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อ 
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปุาไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรค
ระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อ
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศปุาไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะ
ชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความ
มั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้ม
เกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาค
การผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของ
ประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและ
เป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการ
แข่งขันทางการค้า 

๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้าเปูาหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดย
สหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเปูาประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ ข้อ 
และเปูาหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่
ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ 
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ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลด
ความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียม
ความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริม
ความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
 
๔ กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ

ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปาน
กลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

๔.๒ การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าข้ึน 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการ
ขนส่งและ   โลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่ง
ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

๔.๓ เปูาหมาย 
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อ

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

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุน

ภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่
ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
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๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔ )  เ พ่ิมประสิ ทธิ ภ าพและ เสริ มสร้ า งธ รรมาภิ บาล ในการบริ หา รจั ดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

๕ แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้ง

ด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้ง
สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มี

ทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน 
โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้าย
ระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพื้นที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพ
การผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
                             พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนิน
ธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็น
เจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมาก
ขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรม
ดิจิตอล 
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๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่าย
หลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรือ
อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศ
ยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตใน
ภูมิภาคอาเซียน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐม

เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ้าเป็น
ส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และ
ความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทาง
การเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิด
การประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้า ใช้เทคโนโลยีการผลิตใน
ระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการปูองกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท้า
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการ
โดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ เร่ง
พัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัส
เตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/
วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยง
การผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็น
ศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุน
การขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลด
อุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้ง
ภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ้านวยความ
สะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การ
จัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบ
และการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 
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๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะ
การเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนา
ยกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท้างานที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือปูองกันหรือชะลอความ
ทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษา

ใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้

คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
 (๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบ

การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิต
ก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือ
การเรียนรู้ 

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัย

ส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว 
โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพใน
รูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 
(Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและ
งานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้ง
ส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อน
นโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย  โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ้าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
รูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุ
เพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพ

แรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับ
โครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐาน
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คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิต
ของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ สร้าง
หลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย 
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) 
สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่
อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาค
ธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ้าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเปูาหมาย (Customized 
Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost 
Sharing) 

๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร 
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เปูาหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.
ทรัพยากรน้ า  และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 
รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน 
รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้า เช่น กฎหมายปุาชุมชนกฎหมายภาษี
มรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความ

พร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ  
และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับ
การพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน  
ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิม

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึ งการเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ 
รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้
ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทย
และประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับ
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการ
ให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ้านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับ
ประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 
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๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ  โดย

ค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบ
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้โดย
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้าง
รายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท้าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และ
ก าหนดมาตรการปูองกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการ 
น้าในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้า และองค์กรผู้ใช้น้า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความ
ขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหาร
จัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต 
บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 

๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว ที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่  Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว  เพ่ือยกระดับประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้
สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green 
Value Chain) ส่งเสริมการท้าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 
เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้ง
ทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
ให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล้าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน า
กลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การ
จัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท้าแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
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ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการปูองกันน้าท่วม วางแผน
ปูองกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติ
โดยสร้างแนวปูองกันตามธรรมชาติ และการจัดท้าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติ
ให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาค

ส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัด
จ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูล
ความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดี
ที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความ
คล่องตวัและมีประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม  สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ 
ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็น
โครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 

 
๑.๓ แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาภาค 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  จังหวัดอุดรธานี  หนองคาย 
หนองบัวล าภู  เลย และบึงกาฬ  เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ การปรับโครงสร้างการผลิต
ด้านการเกษตร พัฒนาการท่องเที่ยว การส่งเสริมการค้าเร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าจากภาวะฝนแล้ง 
 วิสัยทัศน์  “ เป็นศูนย์กลางการลงทุนด้านการค้า  เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การบริหาร การท่องเที่ยว 
ของอนุภาคลุ่มน้ าโขง” 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  1 มี  3  ประเด็นได้แก่ 
 ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุน อุตสาหกรรมและการค้า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานอย่างครบวงจร 
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๑.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวล าภู 
  วิสัยทัศน์ 

  หนองบัวล าภูเป็นเมืองน่าอยู่   เคียงคู่รู้ค่าธรรมชาติ 
  ประชาชนชาญฉลาดท ากิน   ในดินแดนสันติสุข 

       ยุทธศาสตร์ที่  1   เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจ  การค้า  การท่องเที่ยว  และการบริการ 
 กลยุทธ์ 
 1.  พัฒนาทักษะฝีมือด้านการผลิตสินค้าและการบริการ 

2.  พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้า  การท่องเที่ยว  และการบริการ 
3.  สร้างอัตลักษณ์ (Identity) หนองบัวล าภูมีดี  เมืองราชินีข้าวเหนียว 

       4.  พัฒนาและส่งเสริมช่องทางการตลาดสู่ตลาดอาเซียน  และตลาดสากล 
5.  สร้างและเชื่อมโยงโครงข่ายการค้า  การท่องเที่ยว  และการบริการ 
6.  เสริมสร้างและพัฒนาระบบโลจิสติกส์  รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

      ยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาเกษตรปลอดภัยควบคู่กับการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ 
 กลยุทธ์ 

1.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยการผลิต 
2.  เพ่ิมศักยภาพการผลิต  การแปรรูปและการตลาด 
3.  สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและสถาปนาเกษตรกร 
4.  ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร 
5.  พัฒนาสินค้าเกษตรสู่เกษตรอินทรีย์ 
6.  ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

       ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาคน  สังคม  คุณภาพชีวิต  การศึกษา  ความม่ันคงภายใน  และ
เสริมสร้างสังคมสันติสุข 
 กลยุทธ์ 
          1.  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานบริการสาธารณสุข 
           2.  ส่งเสริม  รักษา  ปูองกันและฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน 

3.  ส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตสาธารณะ 
4.  สร้างความม่ันคงทางด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.  การต่อต้านและการรณรงค์ยุติการท าทารุณกรรมต่อเด็กและสตรี 
6.  เสริมสร้างการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 7.  เสริมสร้างการบูรณาการและผนึกก าลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในจังหวัดในการ
ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง 

8.  การจัดระบบเฝูาตรวจในลักษณะเครือข่ายข่าว  เพื่อความมั่นคง 
       ยุทธศาสตร์ที่  4  การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และพลังงาน 
 กลยุทธ์ 
 1.  อนุรักษ์  ฟื้นฟูและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือรักษาสมดุล  และใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติสูงสุดอย่างยั่งยืน 
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 2.  พัฒนา  ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า  และการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการทั้งน้ าผิวดินและน้ าใต้ดินอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3.  ควบคุมมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 4.  เชื่อมโยงฐานข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน 
 5.  ส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสมและการบริหารจัดการ  เพื่อลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง 
 2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา  
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็น
จุดหมายและความคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า  ต าบลโนนเมืองเป็นต าบลที่ประชาชน
อาศัยอยู่อย่างสงบสุข และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข  น่าอยู่น่าอาศัยและมีทัศนียภาพและ
สิ่งแวดล้อมท่ีดี  จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  ความคาดหวังที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี้ 
  พัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้า  ชาวประชาอยู่ดี บริหารงานอย่างเต็มท่ี  
       มีความโปร่งใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  พร้อมพัฒนาสู่อาเซียน 
พันธกิจ 
 มุ่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งแวดล้อมอย่างถึง  พร้อมสร้างอาชีพที่หลากหลายต่อเนื่อง  ยั่งยืน  
พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
 2.2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง  4 ปี 
       ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง 
  เพ่ือไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง  มียุทธศาสตร์หลักที่จะ
ด าเนินการให้ประสบความส าเร็จรอบ 4 ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง  
จ านวน  36  แนวทาง  ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้บรรลุเปูาประสงค์  ดังนี้ 
       1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 แนวทางการพัฒนา 
 1.1  การจัดท าแผนแม่บทชุมชน และส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรชุมชนทุกระดับ 
 1.2  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน และประชาชนทั่วไป 
 1.3  พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์ และการตลาดแก่สินค้าที่ผลิตในชุมชน 
 1.4  ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมในครอบครัว และหัตถกรรมไทย 
 1.5  ส่งเสริมและสนับสนุนวสิาหกิจชุมชน 
 1.6   สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ หรือการรวมกลุ่มในรูปแบบอ่ืนๆ 
 1.7  การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.8   ส่งเสริมสนับสนุนศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน 
         1.9   ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
 1.10 การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจและบริการการท่องเที่ยว 
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       2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ท้องถิ่น 
 แนวทางการพัฒนา 
 2.1  การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
 2.2  ส่งเสริมการอนุรักษ์และการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2.3  ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่างๆ 
 2.4  พัฒนาและดูแลรักษาที่สาธารณะ เพื่อเป็นศูนย์สุขภาพชุมชน 
 2.5  พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
 2.6  ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     
  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
 3.1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 3.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 3.3   สร้างเสริมสุขภาพอนามัย เด็ก เยาวชน ประชาชน และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
 3.4  จัดระบบบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข 
 3.5  การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.6  การพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.7  พัฒนาศูนย์ต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
 3.8  สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
 3.9  เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
 3.10  ส่งเสริมการแพทย์แผนไทย และสมุนไพรไทย 
 3.11  ส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 
 3.12  ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพที่เกิดจากโรคไม่ติดต่อ 
 3.13  สนับสนุนศูนย์อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนท้องถิ่น 
 3.14  ส่งเสริมสนับสนุนการน าหลักการมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารจัดการ 
 3.15  การประยุกต์ใช้อนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาข้อพิพาททางการปกครอง 
 3.16  การบริการประชาชน 
 3.17  การส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ    
  
      4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 แนวทางการพัฒนา 
 4.1   ส่งเสริมพุทธศาสนา และศาสนาอื่นๆ 
 4.2   ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน 
 4.3   ส่งเสริมการจัดเทศกาล และงานประเพณีท่ีส าคัญของท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยว 
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นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น  
 นโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง 
   พัฒนาต าบลโนนเมืองให้ก้าวหน้า 
   ชาวประชาอยู่ดี  บริหารงานอย่างเต็มที่ 
   มีความโปร่งใส    มุ่งม่ันพัฒนา 
   ขออาสาอย่างจริงใจ พร้อมรับใช้อย่างซื่อสัตย์ 
   มุ่งขจัดทุจริต  คอรัปชั่น 
 
 การพัฒนาตามนโยบายผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง   

1. นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษา มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย  และสนับสนุน  ทุนการศึกษาแก่นักเรียน
ที่ยากจน  พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดนิทรรศการการศึกษา 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการศึกษานอกระบบ 
 ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ 
 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) แก่นักเรียน 
 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันในโรงเรียน 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทัศนะศึกษาดูงานนอกสถานที่  และการอบรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเมือง  และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  
 ส่งเสริมให้บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และองค์กรพัฒนาเอกชนให้เป็นกลไกประสานพัฒนาการเรียนรู้  และให้
การศึกษาศีลธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณี  ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีการสืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสังคมให้เข้มแข็ง  โดยจะน าเอาหลักธรรมค าสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า  และขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 

2. นโยบายด้านสาธารณสุข  และการป้องกันสาธารณภัย 
 ส่งเสริม  สนับสนุนสถานีอนามัยในการควบคุมปูองกันโรคติดต่อ เช่น ไข้เลือดออก และโรคฉี่หนู  เป็นต้น โดย
จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการปูองกันและก าจัดเชื้อโรค 
 ส่งเสริมและสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน 
 ส่งเสริม  สนับสนุนเพิ่มทักษะให้แก่ อสม. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน โดยจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็น
ค่าเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติหน้าที่ 
 ให้ข้อมูลข่าวสาร  และความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่ประชาชน  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี  
 พัฒนาระบบการวางแผน  มาตรการปูองกันสาธารณภัย  โดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ  
 จัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมอาสาสมัคร  อปพร.  ในการปูองกันภัย 
 เตรียมความพร้อมในทางด้านองค์กร  เครือข่ายการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  อาสาสมัคร  
และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ส าหรับปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมความตระหนัก  ความเข้าใจและความใส่ใจในการมีส่วนร่วมในการปูองกันและลด
ผลกระทบจากภัยต่าง ๆ  
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3. นโยบายส่งเสริม  และพัฒนาอาชีพเกษตรกร 
 ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพให้เกษตรกรเพ่ือลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร 
 ส่งเสริม  สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการภายในกลุ่มเกษตรกร  ให้มีความเข้มแข็งและ
พ่ึงตนเองได้ 
 ส่งเสริมและริเริ่มผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแผนใหม่ในการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสม
กับศักยภาพของท้องถิ่น  และสอดคล้องกับความต้องการของตลอดให้แก่เกษตร 
 ส่งเสริม  สนับสนุนโครงการเกษตรอินทรีย์อย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
 ส่งเสริมสนับสนุนพันธุ์ปลาเพ่ือการประมงหมู่บ้าน 
 ส่งเสริมให้เกษตรกรเพ่ิมผลผลิตโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี 
 ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษ 

4. นโยบายด้านเศรษฐกิจ  การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  และการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 
 ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ต่าง ๆ  
 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดในการจ าหน่ายสินค้า 
 ส่งเสริมและสนับสนุน  การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็งและยั่งยืนพึ่งตนเองได้ 
 ส่งเสริมกลุ่มให้ศึกษาดูงานจากลุ่มท่ีเข้มแข็งและประสบผลส าเร็จ 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่ม  เพื่อจัดตั้งเป็นสหการร้านค้าชุมชน 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการแปรรูปผลิตทางการเกษตร 
 พัฒนาตลาดและศักยภาพของตลาดกลางชุมชน  เพ่ือสร้างค่านิยมในการใช้สินค้าในชุมชนและสินค้าไทย 
 จัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะกลุ่มอาชีพให้พัฒนาฝีมือทางด้านการผลิต 

5. นโยบายในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 พัฒนาระบบและขยายเครือข่าย  เส้นทางคมนาคมระหว่างหมู่บ้านและเส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพพร้อมทั้งปรับปรุงแหล่งน้ าธรรมชาติ เช่น ระบบชลประทาน  
ระบบจัดเก็บน้ าให้เพียงพอส าหรับการเกษตร 
 ส่งเสริมระบบน้ าสะอาด  โดยก่อสร้างประปาหอถังสูง  เพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภค 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการขยายเขตไฟฟูาในหมู่บ้าน  ไฟฟูาแสงสว่างในหมู่บ้านและไฟฟูาเพ่ือการเกษตรให้
ทั่วถึงพ้ืนที่เกษตรกรรม 
 สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  และถนนลาดยางในหมู่บ้านให้ครบทุกหมู่บ้าน 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการขยายเครือข่ายโทรคมนาคม (โทรศัพท์ประจ าหมู่บ้าน)  ในชุมชนที่มีความพร้อม 

6. นโยบายด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูธรรมชาติ โดยสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูปุาไม้  และแม่น้ าล าคลอง  เช่น การปลูกปุา การสร้างฝายแม้ว 
 ส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างจิตส านึกในการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ 
 ส่งเสริมให้ปลูกปุาท่ีต้นน้ าล าธาร  และการปลูกไม้เศรษฐกิจเพ่ือสร้างรายได้แก่ประชาชน 
 จัดท าแผนและศึกษาความเป็นไปได้เพ่ือด าเนินการสร้างบ่อบ าบัดขยะรวม 
 สนับสนุนให้หมู่บ้านเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในชุมชนพร้อมทั้งฟ้ืนฟูอนุรักษ์ปุาไม้ 
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7. นโยบายด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง  ความม่ันคง 
 ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของผู้น าชุมชน  เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน  และอาสาสมัคร
จากทุกองค์กร 
 ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับเรื่องการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
 ส่งเสริมและสนับสนุนเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหาร  การเมือง  การปกครอง 
 บริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้   
 ส่งเสริม สร้างจิตส านึกให้ฝุายบริหาร  ฝุายสภา  ฝุายเจ้าหน้าที่ ผู้น าชุมชนมีความสามัคคีกัน  ร่วมกันท างาน
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นที่ตั้ง 
 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาสาสมัครในการปูองกันรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน 
 น ายุทธศาสตร์รวมพลังแผ่นดิน  ขจัดสิ้นยาเสพติด  ระดมมวลชนต่อต้านยาเสพติดมาใช้อย่างจริงจังและ
ต่อเนื่องเป็นรูปธรรม 
 สร้างจิตส านึกให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้มาตรฐานและบริการอย่างมีคุณภาพ  เป็นที่ประทับใจ
ของประชาชนผู้มาใช้บริการ 
 พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีความพร้อม  เพ่ือรองรับภารกิจที่จะได้รับการถ่ายโอนจากส่วนกลาง 

8. นโยบายด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว 
 ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนให้ออกก าลังกายเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง 
 ส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬา  เพ่ือสุขภาพและห่างไกลยาเสพติด 
 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดระดับหมู่บ้านและโรงเรียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาสถานที่เพ่ือให้ประชาชนได้มีสถานที่ออกก าลังกาย 
 ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ทุกหมู่บ้าน 
 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ดึงดูดนักท่องเที่ยว  โดยเน้นความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ สะอาดสวยงาม
เป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว 
 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก  ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวของต าบลโนนเมือง 

9. นโยบายด้านคุณภาพชีวิต  สตรี  เด็ก เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส 
 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเด็ก  เยาวชน ให้มีความสมบูรณ์ท้ังร่างกาย  จิตใจและสติปัญญา  คุณธรรม 
จริยธรรม ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า 
 ส่งเสริมดูแล  สงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ด้อยโอกาสให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการก่อตั้งเครือข่ายผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสให้มีความเข้มแข็ง 
 ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสตรี  เพ่ือยกฐานะสตรีให้มีบทบาททางสังคม  และการเมืองระดับท้องถิ่นให้มาก
ขึ้น 
 ส่งเสริม  สนับสนุนการอบรมคุณธรรม  จริยธรรมแก่นักเรียน  เยาวชน  พร้อมทั้งเพ่ิมทักษะในการประกอบ
วิชาชีพ 
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2.3 เป้าประสงค์ 

          1) เพ่ือเพ่ิมรายได้และลดรายจ่าย ให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
          2) เพ่ือพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆในต าบล 
          ๓) ส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนาสินค้าทางการเกษตรปลอดสารพิษ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4) เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค มีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 
๕) เพ่ือสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
๖) เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 
๗) เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงระบบการศึกษาได้อย่างทั่วถึง 

     ๘) เพ่ือส่งเสริมการท านุบ ารุงศาสนา ขนบธรรมเนียม  ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 
     ๙) เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง และเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของการบริหารส่วนต าบล 

1๐) เพ่ือให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง และสร้างความ 
เข้มแข็งให้กับครอบครัว และชุมชน  

๑1) เพ่ือให้ต าบลโนนเมืองมีสถานที่ท่องเที่ยว และเพ่ิมรายได้จากแหล่งท่องเที่ยว และประชาชนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง  
2.4 กลยุทธ์ 
             ๑) ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพที่มั่นคง การพัฒนา ฝีมือแรงงานและมีรายได้เพ่ิมข้ึน   
             2) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ คุณภาพการจ าหน่ายสินค้า และสนับสนุนการเกษตร
แบบยั่งยืน โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ แบบชีวภาพและการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษ  
             ๓) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค ให้สอดคล้อง
กับความจ าเป็นและความต้องการของประชาชน อย่างทั่วถึง  
             4) ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วม 
             ๕) พัฒนาด้านการเมืองระดับท้องถิ่นและเสริมสร้างประสิทธิภาพของ อปท. ท างานร่วมกันอย่างบูรณา
การพร้อมแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
             ๖) พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น            
โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
             ๗) พัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานให้แก่ เด็ก เยาวชนให้ได้รับการบริการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 
             ๘) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน  ส่งเสริมสนับสนุนการออกก าลังกาย  และการเล่นกีฬาของ
ประชาชน ให้มีร่างกายที่แข็งแรง 

๒.๔ ตัวช้ีวัด 

        ๑) รายได้เพ่ิมขึ้นของครัวเรือน  
             2) มีการพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
             ๓) จ านวนถนนที่ได้รับการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม มีจ านวนเพิ่มข้ึน  
             ๔) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีแหล่งน้ าในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึน  
        5) จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงเพ่ิมข้ึน 
             ๖) จ านวนถนนที่ได้รับการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม มีจ านวนเพิ่มข้ึน  
             ๗) ระบบสาธารณูปโภคได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น   
        ๘) จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงเพ่ิมข้ึน 
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             ๙) ร้อยละผู้ปนระสบภัยได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือ 
             ๑๐) ร้อยละเพ่ิมขึ้นของการเข้าถึงการบริการทางการศึกษา 
             ๑1) สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการและงานบริการสาธารณะ 
             ๑2) บุคลากรได้รับการพัฒนาเพ่ิมระดับขีดความสามารถ 
             ๑3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
             14) กลุ่มเครือข่ายต่างๆที่ได้รับการส่งเสริม/สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพ/ประสิทธิภาพ 
             ๑๕) ร้อยละของครัวเรือน/ชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีสุขภาพที่ดีเพ่ิมขึ้น 
             ๑๖) ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือ/ได้รับสวัสดิการทางสังคม 
             1๗) โครงการ/แผนงาน ในการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว จุดบริการนักท่องเที่ยว 
             1๘) จ านวนแผนงาน/โครงการกิจกรรม กีฬา และนันทนาการ 
๒.๕ ค่าเป้าหมาย 
 ๑) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
          ๒) ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว  
          ๓) ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม         
 ๔) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข  
 ๕) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
          ๖) การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุม  การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน รวมทั้งการสร้างสังคมความน่าอยู่ 
          ๗) เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพ่ิมรายได้จากแหล่งท่องเที่ยว 
   ๒.๖  กลยุทธ ์
           ๑) ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพที่มั่นคง การพัฒนา ฝีมือแรงงานและมีรายได้เพ่ิมข้ึน   
           2) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ คุณภาพการจ าหน่ายสินค้า และสนับสนุนการเกษตร
แบบยั่งยืน โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ แบบชีวภาพและการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษ  
           ๓) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและ
ความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค 
           4) ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วม 
           ๕) การปูองกันและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
           ๖) พัฒนาด้านการเมืองระดับท้องถิ่นและเสริมสร้างประสิทธิภาพของ อปท. ท างานร่วมกันอย่าง บูรณา
การพร้อมแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
          ๗) พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น            
โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
          ๘) พัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานให้แก่ เด็ก เยาวชนให้ได้รับการบริการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 
          ๙) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ  ธรรมะ และวัฒนธรรม 
๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น
เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
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๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
   ๒.๘ แผนงาน 
 ๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 ๒) แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 ๓) แผนงานการศึกษา  
 ๔) แผนงานสาธารณสุข 
 ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
          6) แผนงานเคหะและชุมชน 
          7) แผนงานงบกลาง  
 
  ๒.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
                   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง มีความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 
   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   

เป้าประสงค์  

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 



71 

 

๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสภานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๑) จุดแข็ง (S : Strength) 
   ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง 
    ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน  
   มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวก  เนื่องจากมีถนนทางหลวงชนบท 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง มีธรรมนูญต าบลบังคับใช้ในพ้ืนที่ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน

    องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง มีส านักงานหลักประกันสุขภาพประจ าต าบลที่มีความ
เข็มแข็ง การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
    ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
    ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ อ้อย ข้าวโพด 
มันส าปะหลัง ข้าว  ฯลฯ  
    มีโรงเรียนสังกัด สพฐ.  4  โรงเรียน  สอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับ
ประถมศึกษา   และระดับมัธยม 
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  7  แห่ง   
    มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
    ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
    มีหน่วยกู้ชีพกู้ภัยประจ าต าบลไว้คอยให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินประชาชนในพื้นท่ี 
    มีศูนย์ยุติธรรมประจ าต าบลให้การช่วยเหลือและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างประชาชนใน
พ้ืนที ่
    มีระบบประปาดื่มได้ประจ าต าบลไว้คอยบริการประชาชนให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี
    มีระบบประปาเพ่ิมข้ึนท าให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี  
    องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองมีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
    มีวัด   6  แห่ง   ส านักสงฆ์   9  แห่ง 
    องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองมีระบบเสียงไร้สายประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสาร 
    หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง  มีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
   มีการให้บริการด้านการสื่อสารของบริษัททีโอที แคทเทเลคอม  
    มีสถาบันการเงินประจ าต าบล 1 แห่ง   
    มีกองทุนในหมู่บ้าน  เช่น  การออมเงินสัจจะ ฯลฯ 
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    มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน  กลุ่มทอผ้า กลุ่มสมุนไพร กลุ่มข้าวกล้องข้าวฮาง ฯลฯ   
 

๒)  จุดอ่อน (W : Weakness) 
  คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมืองและต่างประเทศ 
  ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวท าให้

ขาดรายได้ 
  ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่ม

อาชีพอย่างเข้มแข็ง  
  ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ  
  ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล 
  ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่  ไม่มีโรงงานในพ้ืนที่  
  ไมม่ีงบประมาณเนื่องจากงบประมาณจ ากัด 
  มีการใช้สารเคมีในพื้นที่เนื่องจากมีการปลูกอ้อยในพ้ืนที่จ านวนมาก และอาจท าให้สารเคมี

ตกค้าง 
                  มีรถบรรทุกอ้อยไปขายที่โรงงานน้ าตาล บรรทุกน้ าหนักเกินท าให้ถนนช ารุด 
                       ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านหลายสายยังเป็นถนนลูกรัง ท าให้การสัญจรไปมาหน้าฝนไม่

สะดวก 
 

๓)  โอกาส (O : Opportunity) 
  จังหวัดหนองบัวล าภู  สามารถสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลที่มี

แผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด                                   
  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
  มีโรงงานน้ าตาลตั้งอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอนากลางท าให้เกษตรกรมีรายได้และงานท าและมี

ศูนย์วิจัยอ้อยอยู่ในพื้นที่ 
  มีจุดรับซื้ออ้อยในต าบลโนนเมือง  ของโรงงานน้ าตาลเอราวัณ และโรงงานน้ าตาลมิตรภู

เขียว ท าให้เกษตรกรลดค่าบริการขนส่ง มีรายได้และมีงานท า 
  ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี การปฏิรูป ระบบราชการท า

ให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
  รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

๔)  ข้อจ ากัด (T : Threat) 

    มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองกับเทศบาล
ต าบลฝั่งแดง องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ และองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนม่วง อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู 

    ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  มี
งบประมาณจ ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ  ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายอื่น  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัด
และนโยบายรัฐบาล 
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    งบประมาณท่ีได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
    กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานท าให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน
    การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ท าให้การปฏิบัติงาน เกิดความ
ล่าช้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

     
 5)  การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  

    องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพ่ือ
ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพ  ปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้ 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา 
    ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
  ๑)  มีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ร้อยละ ๗๐ เปูาหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนต าบล ไม่สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากงบประมาณมีค่อนข้างจ ากัด การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพ่ือที่จะท า
ความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบล
โนนเมืองก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผล
เพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับหมู่บ้าน 
  ๒)  การขยายเขตไฟฟูา ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือ
ไฟฟูาส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากงบประมาณ
ในการติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนต าบลมีค่อนข้างจ ากัด จึงไม่สามารถ
ด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพ่ือที่จะท าความ
เข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ตั้ง
งบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะ ได้ช่วยกัน
แก้ไขปัญหาให้กับหมู่บ้าน 
  ๓)  การประปา  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง มีระบบประปาเป็นดื่มได้เอง สามารถ
ให้บริการประชาชนได้ครอบคลุม และมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี  แต่ในหมู่บ้านยังมีการประสบปัญหาการขาดแคลน
น้ าอุปโภคอยู่เนื่องจากน้ าประปาหลายบ่อขาดแคลนน้ าช่วงหน้าแล้ง การแก้ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเมือง ได้พิจารณาโครงการต่างๆ  ที่ไม่สามารถด าเนินการได้นั้น  เช่น  โครงการก่อสร้างระบบปา
ให้กับหมู่บ้าน ฯลฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้น าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
เพ่ือที่จะพิจารณาด าเนินการในปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได้
ต่อเนื่อง  เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป 
   
   ด้านที่อยู่อาศัยและการอุปโภคบริโภค 
  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรในพ้ืนที่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ปัญหา ที่ยังต้องการ
ความช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย การแก้ปัญหาคือองค์การบริหารส่วนต าบลได้มีโครงการซ่อมแซม
บ้านคนจน  แต่งบประมาณมีจ ากัดถ้ามีงบประมาณที่มากกว่านี้ก็จะด าเนินการให้ได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  
ทุกครัวเรือนมีน้ าส าหรับบริโภค โดยบางครัวเรือนซื้อน้ าที่บรรจุในถังหรือขวด  แต่หลายครัวเรือนบริโภคน้ าที่
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ได้จากน้ าฝน  ท าให้เกิดปัญหาน้ าดื่มที่ยังไม่สะอาดเท่าท่ีควร  มีครัวเรือน  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง 
มีน้ าดื่มสะอาดส าหรับบริโภค  ให้บริการประชาชนที่จุดจ่ายน้ าดื่มประจ าหมู่บ้านทั้ง ๑๒ หมู่บ้านในต าบล
  
การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ท าการเกษตร ร้อยละ  ๗๐ เช่น  อ้อย  
มันส าปะหลัง ข้าวโพด ข้าว ตามล าดับ  รายได้ส่วนมากมาจากการท าการเกษตร  ประชากรบางส่วนมีรายได้
จากการรับจ้างทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่  ราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ าค่าครองชีพสูง  มีเงินแต่ซื้อของได้
น้อยลง  ประชากรมีพ้ืนที่ในการทางเกษตรบางส่วนในที่ที่มีน้ าท่วมเป็นประจ า  บางพ้ืนที่ภาวะฝนทิ้งช่วง มี
พ้ืนที่ในการท าการเกษตรน้อย การขยายตัวของประชากรน้อย ปริมาณการปล่อยน้ าเสียจากครัวเรือนลงสู่ราง
ระบายน้ ามีมากขึ้นถนนส่วนใหญ่ยังไม่มีรางระบายน้ า เกิดปัญหาน้ าท่วมขังในหน้าฝน มีการเพ่ิมรายได้ให้
ประชากรมีรายได้เพ่ิมข้ึน โดยจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ  เพื่อให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพ 
เกษตรกรรม  อุดหนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน  แต่การพัฒนาด้านนี้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าท่ีควร  เนื่องจาก
กลุ่มอาชีพต่างๆ ยังขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการและความรู้ด้านการตลาด   
การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   
   ด้านแรงงาน 
       ประชาชนส่วนใหญ ่ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่ รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่
พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะใน
พ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ ยังไม่
สามารถแก้ไขได ้
   ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
          จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพ
ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในหมู่บ้าน เช่นกันได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรค
เอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล ปัญหาคือ
ประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วน
ต าบลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้หมู่บ้านเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่ง
ก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจ าทุกปี มีการออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหา
เหล่านี้องค์การบริหารส่วนต าบลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
จัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา   
   ด้านการศึกษา 
  องค์การได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหาร
กลางวัน ในหับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน   
  
   ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่ 
    จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ)  ประชากรในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ความร่วมมือกันท ากิจกรรมสาธารณะต่างๆ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการได้รับการดูแล  
ปัญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ รวมทั้งที่เป็นครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุ่น  
การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล คือ จัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน  พยายามที่จะให้ทุกส่วนทุกฝุาย
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ทุกคนมีส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็นถึงโทษของการดื่มสุรา  และมีการณณรงค์ไม่ให้มีสุราในงานบุญในหมู่บ้าน
เห็นความส าคัญของครอบครัว  เช่น  การแข่งขันกีฬาในหมู่บ้าน  งานประเพณี  เป็นต้น 
   ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และ
งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดพ้ืนที่เสี่ยงในชุมชนและถนนสายหลัก รวมทั้ง
ได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  
แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ  
เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตร
หลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะ
วิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า  การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความ
รุ่นแรง แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝุาย
ได้      
   ด้านยาเสพติด  
  ปัญหายาเสพติดในต าบล  พบว่าไม่ค่อยมีปัญหาด้านยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย 
และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลสามารถท า
ได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแสการฝึกอบรมให้
ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   
การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ในพ้ืนที่ส่วนมากเป็นพื้นที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ  ตามล าดับ  
และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ คือปุาสาธารณะ  ภูเขา หลายลูก 
และท่ีสาธารณะหลายแห่ง  แต่ในปัจจุบันมีการดูแลรักษาสาธารณะบ๊ะออนซอนจนท าให้ได้รับรางวัลลูกโลกสี
เขียว และจะขยายการดูแลเพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่อ่ืนต่อไป น้ าจะขาดแคลนในช่วงฤดูแล้ง ในการเกษตรก็ต้องรอฤดู
ฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ า ส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  
ปัญหาด้านขยะ  ในหมู่บ้านยังมีการลักลอบทิ้งขยะในที่สาธารณะชุมชน ได้จัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับ
ประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้ง
พ้ืนที ่ โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ  
ด้านการเมือง – การบริหาร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลได้ให้ แต่ละหมู่บ้านคัดเลือกตัวแทน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัด
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  และประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดีเช่น การเลือกตั้ง
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลจะขอความร่วมมือ  ผู้น า  
เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอ าเภอทราบ  การรณรงค์  
ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท าได้และท าไม่ได้ให้ประชาชน
ได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  จากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้ง
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แสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินงานตามความต้องการของ
ประชาชน และประชาชนได้รับประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล และมี
โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้อง
ระงับไว้เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  มีอัตราก าลังค่อนข้างจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในด้านบริการ  
 
 
 

 


