ส่วนที่ ๓

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทย
กาลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติ โดย
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙) สรุปย่อได้ ดังนี้

-๔๔-

๑. ความเป็นมา
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน....
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลขนงพระ อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
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มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการดาเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์
และกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดทาร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัด ทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี
คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ดาเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี
ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกาหนด โดยได้มีการนาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณานาข้อคิดเห็น
จากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้
นาเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ในการดาเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติจะนาเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพื่อขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะนาเสนอต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุ ทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการกาหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มา
ถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดทายุทธศาสตร์ชาติตามร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการดาเนินการ ซึ่งคาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
๒. สาระสาคัญ
๒.๑ สภาพแวดล้อม
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและในหลากหลาย
มิติทาให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัย
คุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้
ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ต้องปรับตัว
และเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พึ่งพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการ
ผลิตอื่นๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้น ตามลาดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิ ทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และ
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับ
ภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่ม
เกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคม
ที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและ
บริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ
ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขัน
และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่
ซับซ้อนขึ้น….
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลขนงพระ อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
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ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติใน
รูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิต
ของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ
นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่ เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยาย
เพิ่มขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่งทาให้
ความเหลื่อมล้าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปี
ข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่
สาคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้า
ทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่ างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และ
เทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคนาไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่
ศูนย์รวมอานาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ปี
ข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยสาคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วง
ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นและ
กลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการดาเนินมาตรการขยายปริมาณเงิน
ขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุน ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟูอได้เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมี
ความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอิ่มตัว
มากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพิ่มขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่น
ที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีใน
รูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง
๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐)
สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันใน
ตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้านี้ จะทาให้ขนาด
ของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหาก
ประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล
ในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สาคัญจากการปรับดุลอานาจของสหรัฐฯ
เพื่อพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพิ่มมากขึ้นในเอเชียและยุโรปนั้น
น่าจะมีผลทาให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือ
และความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็ นองค์ประกอบสาคัญในการ
กาหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขสาคัญ
สาหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการ
ดารงชีวิตของคนและทาให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้า
อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยี
สมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้อง
ปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมี ส่วนสาคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลง
ของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิต
พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก
นอกจากนั้น.....
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นอกจากนั้น ยังมีข้อจากัดและความเสี่ยงสาคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ
ใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการ
และสาธารณสุขเพิ่มขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่สาคัญ สาหรับ ภาวะโลกร้อนและการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการดาเนินธุรกิจ การดารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับ
จานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อกาหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้
เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น
สาหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
ทาให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลาดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี
๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ และล่าสุดในปี ๒๕๕๗
รายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออก
สินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้าง
รายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟูา อุตสาหกรรมอาหาร สินค้า
เกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจาก
ประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถงึ ร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามลาดับจากร้อย
ละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการ
สาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม อื่นๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากร
ต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามลาดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยทาให้ประเทศ
ไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น
นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้ภาครัฐ
และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันได้แก่ การ
ดาเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการกากับดูแลวินัยทางการเงิน
การคลังที่กาหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และ
ฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการดาเนินการอย่าง
เป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัด
เอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การดาเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความ
สะดวกคล่องตัวมากขึ้น
แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดอ่อน
สาคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลาดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่าและการออมไม่
เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยัง
ต่า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่า ต้องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้าง
เศรษฐกิจ......
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เศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความ
อ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นสาคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่า โดยที่การใช้องค์
ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่
ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย สาหรับ
การดาเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การดาเนินงานเพื่อการ
พัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวง
กว้าง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และ
ล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมี
ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อื่นและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญขณะที่ความเหลื่อมล้าและ
ความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่
จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่สาคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่าง
สมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่สาคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ กาลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะ
ลดลง ผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและ
การออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็
เผชิญกับข้อจากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อม
ความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคี สมานฉันท์
ในสังคม ข้อจากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจาเป็นในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการทางสังคมและ
โครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้า และที่สาคัญเงื่อนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ทาให้
จาเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดี
โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะส่งผลให้
ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้
พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสาร
ต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพิ่มผลิตภาพและการ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดา
เนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพิ่มขึ้น กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งใน
เรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้
ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึง
การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพื่อแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจาก
นี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้
คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่า และปัญหาความเหลื่อมล้าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก
และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว
ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเ ทศทั้งที่เป็นจุด
แข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลาย
มิติการที่......
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
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มิติการที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น จาเป็น
จะต้ อ งมี ก ารวิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงในอนาคตอย่ า งรอบด้ า นขณะเดี ย วกั น ต้ อ งวิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพ
ภายในประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและ
ปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภู มิทัศน์ใหม่ของ
โลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การ
ลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการ
ทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็น
เอกภาพมีการจัดลาดับความสาคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการ
ดาเนินการดังกล่าวจะต้องกาหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์และเปูาหมายการ
พัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เปูาหมายที่กาหนดไว้
ดังนั้น จึงจาเป็นต้องกาหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอื้อต่อการ
พัฒนาประเทศ เพื่อให้บรรลุซึ่งเปูาหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้
ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะนาไปสู่การกาหนดตาแหน่งเชิง
ยุทธศาสตร์และเปูาหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลัง
และระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การดาเนินการมีบูรณา
การและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพเดียวกัน
อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการกาหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เปูาหมายและยุทธศาสตร์
ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝุายบริหารจึงให้ความสาคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือ
นโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและ
สิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มี
เปูาหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพื่อเป็นการกาหนดให้ฝุายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่
เปูาหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้
และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมีการกาหนด
วิสัยทัศน์ เปูาหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความ
ท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ
การกาหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับ
การปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนาไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทา
ความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้า ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะทาให้
ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสาคัญในเวทีโลก สามารถดารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการ
จัดทายุทธศาสตร์….
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
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จัดทายุทธศาสตร์ชาติกาลังดาเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติที่คนไทยทุก
คนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและ
คนไทยทุกคนต้องมุ่งดาเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ
ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกาลังอานาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมือง
ต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒.๒ วิสยั ทัศน์
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอานาจรัฐ การดารงอยู่อย่าง
มั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่
ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความ
เป็ น มนุ ษย์ ความเจริ ญเติบ โตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุ ขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่ างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้าน
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล
ประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า
วิสัยทัศน์
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คนไทยในอนาคต...

๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จาเป็นจะต้องมีการ
วางแผนและกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกาหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจาเป็นจะต้องกาหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติ
ในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการ
รวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรัก ษาไว้
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
เพื่อให้ประเทศ.....
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เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่ง ขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมี
ความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาใน
ระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสาคัญ
ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้
๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด
และปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่ มีต่อประเทศ
ไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่
การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้าน
อาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้
ภายใต้กรอบการปฏิรู ป และพัฒนาปั จจั ย เชิ งยุ ทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โ ครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิส ติกส์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่
มูลค่ามากขึ้น
(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่
ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบ
การดาเนินชีวิตและการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก
ภาคเกษตร….
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- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทาการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และ
ปลอดภัย
- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่ม
มูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น
- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ เป็นต้น
(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจ ชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร
(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ
(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ
๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐาน
ที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มี
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่
ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ
บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง
๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่
ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(๔) การสร้างความ….
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(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งอนุรักษ์
ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้า รวมทั้งมีความสามารถในการปูองกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่ างๆ ใช้
เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวง
และในระดับพื้นที่ ให้ มีความสอดคล้ องกันตามห้ วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ช าติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเปูาหมาย โดยจะต้อง
อาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาค
ประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการกาหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์
ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพื่อที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อน
การพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ

๒.๕ ปัจจัยความสาเร็จ....
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๒.๕ ปัจจัยความสาเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กาหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการกาหนดเปูาหมาย
และภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเปูาหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เปูาหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการกาหนด
ตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้
๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพื่อให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการ
จัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ
และกรอบกฎหมายที่จะกาหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ
๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การ
นาไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถกาหนดแผนงาน
โครงการให้สอดคล้องกับเปูาหมายที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
เนื่องด้วยในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้
สิ้น สุดลงและการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ อยู่ระหว่างการดาเนินการและยังไม่
ประกาศใช้ แต่ได้กาหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เอาไว้แล้ว
ดังนั้น เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ขององค์การบริหารส่วนตาบลตาบล
บ้านเหลื่อม มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ องค์การบริหารส่วนตาบล
จึงได้นาทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ขององค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มี
รายละเอียดดังนี้
๑. กรอบแนวคิดและหลักการ
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะ
ยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัย
ธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับ
สภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบ
ปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้าทาง
สังคม เป็นต้น ทาให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจาเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผน
ที่สาคัญ ดังนี้
(๑) การน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๒. สถานะของประเทศ....
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๒. สถานะของประเทศ
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ
๒.๑.๑ ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัว
ได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนทาให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่ที่ประมาณ
๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งทาให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศ
รายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัว
ลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ากว่า
ศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ากว่าระดับที่จะทาให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลา
อันควร โดยสาเหตุที่สาคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วน
การลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี
๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค จะ
พบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ากว่า
สิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย
๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการแข่งขัน
เริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น (สัดส่วนของ
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒ ๒๘.๕ และ
๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ทาให้มีการ
พัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน (Supporting
Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วน
สูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไป
ยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ทาให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายั งเพิ่มในระดับที่
น่าพอใจแต่การชะลอตัวของกาลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของกาลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับ
ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงทาให้ความสามารถในการแข่งขัน
ระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.
๒๕๕๕-๒๕๕๗)
๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่าทาให้ขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้า
เมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็น
ประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทาให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพิ่มการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มแรง
ขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน
๒.๑.๔ การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไข
ปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี ๒๕๒๔
และ ๒๕๔๐...
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
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และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความสาคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลัง ทาให้เสถียรภาพของ
เศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็
ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอื้ออ้านวยต่อการขยายตั วทางเศรษฐกิจมาอย่าง
ต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อ จากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากผลของการดาเนินมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อ จากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการ
พัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป
๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขัน โดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากต่างประเทศมี
พลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่มีความ
ได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for
Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นน้า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความ
สะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ้าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕ ซึ่งดาเนินการโดย
ธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศทั่วโลก
๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการ
ยกระดับดีขึ้นจากการผนึกกาลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้เกิด
ความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี ๒๕๕๗
อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศที่จัด
อันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามลาดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา
(๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี
๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการ
ลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนา
แล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕,
๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามลาดับ
ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามี
จานวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คน
ต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน
๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการ
ขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเปูาหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขต
เมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้าง
สูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ
ICT อยู่ในระดับต่าและมีข้อจากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากร
และการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย
และข้อจากัด......
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
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และข้อจากัดต่อการท้าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิ
สติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้าน
เทคโนโลยี และความรู้ในการดาเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น
๒.๒ ด้านสังคม
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการ
ตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น
๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน
(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจเนอ
เรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป กาลังแรงงาน
ของไทยมีจ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในปี
๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้ นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ากว่า
ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และกาลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับ
มัธยมต้นและต่ากว่า นอกจากนี้ กาลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจานวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มี
ลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความสาคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญ
พันธุ์รวมของประเทศในอนาคต
(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก
๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุวัย
กลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพิ่มสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานเพิ่มขึ้น แต่มี
รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ทั้งหมดมาจากการ
เกื้อหนุนของบุตร
๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน
ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖
ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทาให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย
๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทย
มีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิต
ก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับโอกาสทาง
การศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี
๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มี
ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสารวจต่างๆ พบว่าปัญหาสาคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และ
การทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน
๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้าของการกระจายรายได้
สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความยากจนยังกระจุก
ตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่า
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕
ในปี ๒๕๕๖.....
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
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ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่าง
กันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด
ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพื้นฐานที่สาคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่
สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕๒๕๔๖
๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาสาคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก
(๑) ความเหลื่อมล้าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ใน
กลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครองที่ดินมาก
ที่สุด มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า
เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ
(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค มี
ปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดี
ที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุด
ประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า
(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ากันระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะ
การกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการสารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี ๒๕๕๖ พบว่า
อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า
(๔) ความเหลื่อมล้าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการ
คุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพิ่มขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑
ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ทาให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม แรงงานใน
ระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖
(๕) ความเหลื่อมล้าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่ถึง
กระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทางาน นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อย
มักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้
ระยะเวลายาวนาน
๒.๒.๖ คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความคุ้มครอง
ทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ ๑๖.๗ และระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้น
และมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้น เป็นแบบขั้นบันไดตามช่วง
อายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้
พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้
โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและ
ผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยัง
ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความสาคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่
ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้
๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
มากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ
ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของ
แรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
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๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และบูรณาการเป็นแผน
ตาบลเพื่อเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอาเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้ได้รับการ
สนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้ และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มท้ากิจกรรมทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗
แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อย
ละ ๒๖.๗๗
๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ในช่วง
ระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น
นาไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม
๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรม
อย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น
(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ้านวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ทาให้ความต้องการใช้ที่ดินเพื่อ
การผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย พื้นที่ปุาไม้จึงถูกบุกรุกท้า
ลายมากขึ้น โดยพื้นที่ปุาไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔
เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖
(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทาให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดิน
และที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ
การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพื้นที่สูงชันหรือพื้นที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจากัดในการน้าไปใช้ประโยชน์ การใช้
ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมี
ปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพกาลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูก
คุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศปุาไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน
(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อื่นๆ
จ้านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท้านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ทาให้พื้นที่ปุาชาย
เลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพื้นที่ปุาชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อย
ละ ๓๔.๘ ทาให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกปูองปุาชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี
๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ปุาชายเลนมีสภาพดีขึ้น
ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ
๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความ
ต้องการสัตว์น้าที่เพิ่มมากขึ้น
(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพื่อการ
บริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ทาให้ต้องน้าเข้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ ต้องน้าเข้า
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้ในปี
๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ามันดิบมีการน้าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการน้าเข้าพลังงาน
ทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่า
น้ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้
พลังงานต่ากว่าอัตราขยายตัวของGDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพิ่มขึ้นของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น
เพียงร้อยละ ๐.๖
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(๕) ทรั พยากรน้ายังมีส่วนที่ไ ม่สามารถจัดสรรได้ ตามความต้องการ ประเทศไทย
ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้าหลัก น้าทาตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่ง
เก็บกักน้าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้าท่าธรรมชาติ มีแอ่งน้าบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้าบาดาล
มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่
กระทบต่อปริมาณน้าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มี
ข้อจากัดในเรื่องขงความคุ้มทุน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้า และการดาเนินการสารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความ
ต้องการใช้น้าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจานวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึง
แหล่งน้าของภาคส่วนต่างๆ มีจานวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้าตามความต้องการได้อีก
ประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร
๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะ
มูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗
สถานที่กาจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการนามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ
๑๘ ทาให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพิ่มสูงขึ้นถึง ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ
๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพิ่ม ขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการ
ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการกาจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการ
หรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถ
จัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบ
การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการกาจัดสูง
(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบสาร
มลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาสาคัญได้แก่ฝุนละออง ก๊าซโอโซน และ
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพื้นที่วิกฤติในเขตพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์
ระเหยง่าย ในขณะที่พื้นที่อื่น เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มี
ปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุ งมาตรฐานน้ามัน
เชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การ
เข้มงวดกับการตรวจจับรถควันดา อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์
จ้านวนมากสาหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือ
และการทางานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น
(๓) คุณภาพน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้าในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา
(พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์
พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สาเหตุสาคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์
และการระบายน้าเสียจากชุมชน ระบบบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน มีจานวนไม่เพียงพอต่อการบาบัดน้าเสียที่ เพิ่มขึ้นตาม
การขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้าเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน
ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑
(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นตามการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุ
ว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘
ล้านตันคาร์บอน....
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลขนงพระ อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

35

ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพิ่มเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตรา
การเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนือ่ งมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการดาเนินงานเพิ่มมาก
ขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคปุาไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นร้อย
ละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความสาคัญมากในการเพิ่มการดูดกลับและช่วยลดปริ มาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกโดยรวมของประเทศ
๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้างความ
เสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคน
ไทยเป็นประจ้าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็น
จ้านวนมากกว่าภัยประเภทอื่นๆ ในขณะที่น้าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล้าดับประเทศที่มี
ความเสี่ยงต้นๆ ของโลก
๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล
(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความสาคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมิน
ผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปาน
กลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่ง แก้ไข สถานการณ์
ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความสาคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจาก
สถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖ ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม
(๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้
ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่ นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มี
การทุจริตเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการ
บริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจ
บางส่วนมีการร่วมมือกับนัก การเมืองและข้าราชการ กระท้าการทุจริตเพื่อให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว
ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่
ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหาร
จัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชน
หลายสานักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่ม
นายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้
(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้สารวจการกากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ในปี
๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี
๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความสาคัญในการพัฒนาการกากับดูแล
กิจการที่ดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับ
ในระดับสากล
๒.๔.๒ ด้านการบริหาร......
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
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๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอานาจ
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหารราชการ
ส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอานาจที่ส่วนกลางได้มอบ
อานาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปดาเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ ทั้ง
สามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการ
กาหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการน้าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนใน
โครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกาหนดส่วน
ราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
(๒) การกระจายอานาจเกิดผลสาเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจายอานาจ
ให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ดาเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐
และตามแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่าย
โอนภารกิจ หน้าที่และเพิ่มรายได้ในการดาเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของ
ท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
อปท. ฉบับที่ ๑ จานวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ
ฉบับที่ ๒ จานวน ๗๕ งาน/กิจกรรม จาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จานวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวง
สาธารณสุขซึ่งประจาอยู่ที่สถานีอนามัย จานวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจา ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่
ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอานาจหน้าที่และเขตพื้นที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหรืองค์การบริหารส่วนตาบล ทาให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อ
เสียง ทาให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่น
จัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพิ่มเป็นร้อยละ
๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจาเป็นต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อย
ละ ๓๙.๔๖ ตามลาดับ ส่งผลให้ อปท. ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของ
อุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การ
จัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขต
จากัด
๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ไทยกาลั งประสบปั ญหาการทุจ ริ ต เชิง นโยบายและผลประโยชน์ทับ ซ้อ นเป็ น อย่า งมาก
พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจั ดซื้อจัดจ้าง รับสินบน ซึ่ง
สามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับ การทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่
ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบาย
และผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหา
ประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบาย
และผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้ง
กฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบ
จากองค์กร....
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
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จากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์
คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศ
ไทยได้ 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)
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) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔
(๓) ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์
สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิต
ภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) กาลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ
๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามลาดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามี
แนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งทาให้เศรษฐกิจไทยจะ
สามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ใน
กรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐาน ดังกล่าวทาให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่
ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อคานึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของ
กาลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ้าเป็นในการยกระดับฐานะ
ประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ้านวนประชากร
รวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง (๔)
การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระ
การใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ทาให้การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับฐานะการพัฒนา
ประเทศมีข้อจากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่าสาหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ
๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพิ่มขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศสาคัญๆ เงื่อนไข
ดังกล่าวทาให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะทาให้คนไทยได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก
๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานต้อง
แบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และ
คาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนกาลังแรงงาน
ทาให้ต้องน้าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทย
ในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้นช้า
ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จ้าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม
นับเป็นโอกาส.....
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
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นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น
เป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะคานวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจาลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่าในปี
๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี
๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้า
ความเหลื่อมล้าเป็นปัญหาสาคัญในสั งคมไทยทั้งความเหลื่อมล้าด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึง
บริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น้าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่
ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไป
ยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพื้นที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาส
และรายได้สูง ทาให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร
มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิง
ทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด
๓.๑.๔ ความเป็นเมือง
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัดของเมือง
หลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พื้นที่นั้นๆ จึงจาเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การ
จัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงาน
ไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
จะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการ
บริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของประชากรและแรงงานในพื้นที่อาจส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อ
ตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่าลง และการ
ลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอื้อหรือ ทาให้
จาเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจานวนมาก
๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ
(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เอื้อต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราสาคัญๆ ที่
จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ
องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่ดาเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการ
ดังกล่าวต่อสาธารณะ เพื่อให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่ง
รัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลด
ความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอานาจและจัดภารกิจ อานาจหน้าที่ และขอบเขตความ
รับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกปูองกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องดาเนินนโยบายการเงิน การคลัง
และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัด
ให้มีระบบการเงินการคลังเพื่อสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
(๒) ภาคประชาสังคมให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ
มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล
การทุจริต....
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
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การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหาร
จัดการภาครัฐและการกระจายอานาจ เพื่อรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอานาจ
ภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น
๓.๒ บริบทภายนอก
๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก
องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐)
จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก โดย
ประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุน อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่ม
ประเทศกาลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการ
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผล
ให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและ
บริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากสาหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้าน
การค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทย
ในการไปทางานในประเทศที่พัฒนาแล้ว
๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ
การผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็น
รูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง
Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพื่อ
ผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะทาให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง
๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต
เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย ตลอดจน
การปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญกับเรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมาก
ขึ้น
(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะนามาซึ่งโอกาส
ที่สาคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจากัดในด้านอุปสงค์
ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานสาหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและ
วัตถุดิบเข้มข้น ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒ นาตนเองไปสู่ระดับการผลิ ตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตใน
ประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้าน
โครงสร้ า งพื้ น ฐานและโลจิ ส ติ ก ส์ ใ นการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางทางด้ า นการบริ ก ารและการผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะต่อไป
(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการนาประเด็นด้านมาตรฐานของ
การค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม
ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิ ดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้น
โดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้า
ขั้นปฐม.....
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
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ขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุ
ภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการ
พัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้าปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและ
เป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ้าเป็นต่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน
(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒
เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรับ
ทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศ
สาคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสาคัญๆ ของโลกไม่ประสบความสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การ
ขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ
๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้าเติมต่อ
สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น
ทาให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดม
สมบูรณ์ของดิน ปุาไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์
และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศปุาไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีด
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน
(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิด
บ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต
การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการดารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้
ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทย
ต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า
๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)
ประเด็นสาคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้าเปูาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดย
สหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเปูาประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ ข้อ และ
เปูาหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัด
ความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากร
ทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วน
เพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน
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๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกาลังประสบอยู่ ทาให้การกาหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการ
ของการวางแผนที่น้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมี
ส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความสาคัญกับ
การกาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง
มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ของประเทศ
๔.๒ การกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการกาหนด
ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดทาขึ้น
ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง
และ โลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๓ เป้าหมาย
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕.๐
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพิ่มขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์ สรอ.)
และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี
(๓) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่า
กว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี)
๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ
(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน
๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้าในสังคม
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง
๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๔) เพิ่มประสิทธิภาพ.....
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(๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(๕) มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้า
๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น
(๓) มีการกระจายอานาจที่เหมาะสม
๕. แนวทางการพัฒนา
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการ
ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและ
ผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์
อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากาลัง คนและแรงงานให้มีทักษะ
ความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับ
และพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขันใน
ตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและ
ระหว่างพื้นที่การผลิต เพื่อให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่
เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย
๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและดาเนินธุรกิจ
ท่ามกลางการดาเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพิ่มสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทย
และสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล
๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่
เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักใน
การเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็ม
รูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิด
จากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง
เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน
๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็น
สินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศ
เพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ้าเป็นสาหรับการสร้าง
ความมั่นคง....
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ความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด
ตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคน
เดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืช
ที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหล่งน้า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการปูองกัน
ความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท้าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็น
โครงข่ายทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทาง
ทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่า งๆ เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกาหนดและจัดทากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่
สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ใน
ลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ
วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดการพัฒนา
แบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับ
อุตสาหกรรมที่เป็นฐาน รายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและ
บริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน
เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิ ต การตลาด การบริหารจัดการ
การเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ้านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจ
เชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงาน
ทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งสานักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งการให้ความสาคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพื่อสังคม
๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับ
สมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท้างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ
ประสบการณ์ มีรายได้ในการดารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อปูองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรค
เรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ
๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพื่อ
สร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา
(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคน
เก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ
(๔) ปฏิรูประบบ….
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(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะกาลังคนทั้งระบบการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตกาลังคนให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู้
๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยสาหรับ
ผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว
โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบ
หลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาล
ระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness
Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic
Hub) เพื่อน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความสาคัญกับมิติ
สุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึง
ผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน
๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้ อมและความจ้าเป็ น ทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สู งอายุในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพื่ อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น
ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันสาหรับผู้สูงอายุ
๕.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝี มือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้าง
แรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดย
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพื้นที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุน
ด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต
๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะระบบ
บริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่
อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค กาหนดเป็นนโยบายที่อยู่อ าศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่
พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดาเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบ
สวัสดิการพื้นฐานที่จ้าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเปูาหมาย (Customized Welfare) ที่คานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing)
๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร สนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทากินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการน้าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพื้นที่เปูาหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้า พ.ศ. .... และบูรณา
การแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็น
ธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
๕.๓.๔ การเข้าถึง….
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๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน รวมทั้งการ
ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้า เช่น กฎหมายปุาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน
เป็นต้น
๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อม
รองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้า นสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความ
ต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา
๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน
ส่ ง เสริ ม และเร่ ง รั ด การพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ ข องประเทศเพื่ อ เพิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยคานึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่ วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลด
กระบวนงานด้านอานวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจ
อย่างแท้จริง
๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้
ความสาคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให้ความสาคัญกับการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอ้านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น
๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสี เขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยคานึงถึง
ขีดจากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม้ โดยสนธิกาลังของทุกภาคส่วนนาระบบสารสนเทศมาใช้
เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มพื้นที่ปุาไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า
ทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่าง
เป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดิน
ให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท้าฐานข้อมูลที่ดินเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดิน
ในอัตราก้าวหน้า กาหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และกาหนดมาตรการปูองกันการถือครองที่ดินของคน
ต่างชาติ บริหารจัดการน้าเพื่อให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
น้า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการ น้าในระดับพื้นที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้า และองค์กรผู้ใช้น้า คุ้มครองทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิต
ของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยกาหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้าแร่มาใช้ประโยชน์ คานึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าใน
อนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน
๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว ที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อ
สิ่งแวดล้อม การศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น
๕.๕.๓ การส่งเสริม….
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
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๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพือ่ ยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและ
สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่
อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการท้าการ
เกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาท
มากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน
เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล้าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อน้ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด
เร่งกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดในพื้นที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และ
การบังคับใช้กฎหมาย
๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท้าแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้า
โขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศและการ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความสาคัญกับการปูองกันน้าท่วม วางแผนปูองกันเมืองและพื้นที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่
สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบ
นิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวปูองกันตามธรรมชาติ และการจัดท้าแผนธุรกิจ
ต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงใน
อนาคต
๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้างโครงการ
ของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการ
ยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ดาเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุค
สมัย ฯลฯ
๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง
๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพื้นที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๖.๔ การสร้างระบบ….
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
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๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ
รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจานวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบใน
วงกว้าง
๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔
ภูมิภาคขึ้น เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด แผนพั ฒ นาภาค จั ด ท าโดยส านั ก งานพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ (สศช.) มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยประกอบไป
ด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ ซึ่งเทศองค์การบริหารส่วนตาบลขนงพระนั้นตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การจัดทา
แผนพัฒ นาท้องถิ่น สี่ ปี ขององค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลมีความสั มพันธ์กับแผนพัฒ นาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การค้าการลงทุน การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา
รอบรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถดารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความมั่นคงด้านอาหาร แก้ไขปัญหาความ
ยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้ อย่างอบอุ่น
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ ซึ่งแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปย่อ ดังนี้
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา
๕๓/๒ บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดทากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจาก
ทุ ก จั ง หวั ด ทั้ ง ๔ ภู มิ ภ าคขึ้ น เพื่ อ สนั บ สนุ น จั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ให้ ส ามารถใช้ เ ป็ น กรอบแนวทางในการจั ด ท า
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
๑. แนวคิดและหลักการ
๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่ สมดุล เป็นธรรมและ มี
ภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับแนวคิด “การพัฒนา
แบบองค์รวม” ที่ยึด คน ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ยึด
หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
๑.๒ หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพื้นที่ โดย
(๑) กาหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน
(๒) กาหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่

๒. ทิศทางการ…
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
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๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยสาคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ เป็นผลให้จาเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล ดังนั้นจึง
กาหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ดังนี้
๒.๑ พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นฐานการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ
๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic
Corridor) เช่น พื้น ที่เขตเศรษฐกิจ แม่ส อด-สุ โ ขทัย -พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร แนวสะพานเศรษฐกิจพื้นที่อรัญ
ประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา
๒.๑.๒ พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ -ใต้ (North South Economic Corridor)
ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชี ยงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล แนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานีขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร
๒.๒ พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้นพื้นที่
ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน
๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิง
พื้นที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางน้า และเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงข่ายการ
คมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น
๒.๔ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้ยั่งยืน
ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัดให้มีการจัดการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
(๑) เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร
การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว การตั้งองค์กรร่วมภาครัฐ
และเอกชนระดับพื้นที่เพื่อส่งเสริมอานวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน
(๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติ ปัญญา รอบรู้ เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง สามารถดารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ
(๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร แก้ไขปัญหาความ
ยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น
(๔) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ปุาไม้ให้ได้ ๑๕.๙
ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพื้นที่ภาค ปูองกันการรุกพื้นที่ชุ่มน้า พัฒนาแหล่งน้าและระบบชลประทาน ฟื้นฟูดิน ยับยั้ง
การแพร่กระจายดินเค็ม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมทาเกษตรอินทรีย์
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๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด
(๑) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลาภู และเลย
เน้นการฟื้นฟูระบบนิเวศน์เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรการส่งเสริมการค้า การ
ลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
(๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร เน้นให้
ความสาคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิ นค้าการเกษตร ส่งเสริม
พื้นที่ชลประทาน การทาปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ
(๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และ
ร้อยเอ็ด เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของภาค การใช้
ประโยชน์ พื้น ที่ช ลประทานให้เกิดประโยชน์ สูงสุ ด การทาการเกษตรก้าวหน้า การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
(๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol)
พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพิ่ม และพัฒนาเส้นทาง
(๕) กลุ่ มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อานาจเจริญ มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้า และระบบบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมและขาดแคลนน้า การสร้าง
งานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น
๓.๓ โครงการที่สาคัญ (Flagship Project)
(๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน
(๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง
(๗) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้าชีตอนบนและลุ่มน้ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ เพื่อพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม พลังงานทดแทน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม โดยมีรายละเอียดดังนี้
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) ระยะ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (ฉบับทบทวน)
ได้จัดทาขึ้นบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของการภาคีการพัฒนาทุ กภาคส่วน ทั้งภาคราชการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาชน สังคมทั้ง ๔ จังหวัด ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรวบรวมและจัดทาข้อมูล
การประเมินศักยภาพของกลุ่มจังหวัด การกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เปูาประสงค์รวม กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
แผนงานและโครงการจากการทางานร่วมกันของทุกภาคส่วน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ จึงได้
กาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดในอนาคต คือ
๑) เป็นศูนย์กลาง….
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๑) เป็นศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม และพลังงานทดแทนที่สาคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม
๓) เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic กระจายสินค้าในภูมิภาคและการค้าขายชายแดน
๔) เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ “แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ไหม และการท่องเที่ยว
อารยธรรมของ” เป็น “ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ท่อมเที่ยวอารยธรรม Logistic และ การค้าชายแดน เชื่อมโยง
กลุ่มอาเซียน”
เป้าประสงค์รวม
๑. เพื่อยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตามมาตรฐานสากลสู่ครัวโลก
๒. เพือ่ เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวอารยธรรม และไหม เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอาเซียน
๓. เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic และการกระจายสินค้าในภูมิภาคและประเทศ
อาเซียน
ยุทธศาสตร์ : ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดาเนินการ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศ
รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การลดความเหลื่อมล้า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐
แนวทางการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย ๕ ประเด็น
หลัก ๑๑ แนวทางการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process)
ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๑๕ แนวทางการดาเนินการ
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง
(Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดาเนินการ
ประเด็นหลัก
๑. ด้านเกษตร

แนวทางการดาเนินการ
๑.๑ แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning) เพื่อผลิตสินค้าเกษตร
๑.๒ การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้า

๒. ด้านอุตสาหกรรม

๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔

๓. การท่องเที่ยวและ บริการ

๓.๑ แผนที่การจัดกลุ่มเมืองท่องเที่ยว
๓.๒ เพิ่มขีดความสามารถทางการท่องเที่ยวเข้าสู่รายได้ ๒ ล้านบาทต่อปี
๓.๓ ไทยเป็นศูนย์กลาง medical Tourism ของภูมิภาค

๔. โครงสร้างพื้นฐาน

๔.๑ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน
๔.๒ การลงทุนการให้บริการและใช้ประโยชน์ ICT
๔.๓ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน

๕. พลังงาน

๕.๑ นโยบายการปรับโครงสร้างการใช้และราคาพลังงานที่เหมาะสม
๕.๒ การลงทุนเพื่อความมั่นคงของพลังงานและพลังงานทดแทน
๕.๓ การเชื่อมโยงแหล่งพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกในอาเซียน

๖. การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ในภูมิภาค

๖.๑ การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ และการลงทุน
เพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน
๖.๒ แก้ไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน
๖.๓ ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern seaboard
๖.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

๗. การพัฒนาขีดความ
สามารถในการแข่งขัน

๗.๑ การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน (๑๐๐ ดัชนีชี้วัด)
๗.๒ การพัฒนาการสร้าง Brand ประเทศไทย เป็น Modern Thailand

แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning) เพื่ออุตสาหกรรม
กาหนดและส่งเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bio - plastic, etc.)
การเพิ่มขีดความสามารถให้ SME และ OTOP สู่สากล
การนาทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาเพิ่มมูลค่า

ประเด็นหลัก....
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ประเด็นหลัก
๘. การวิจัยและพัฒนา

๘.๑
๘.๒
๘.๓
๘.๔

แนวทางการดาเนินการ
ขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้าน R & D เป็นร้อยละ ๑ ของ GDP
Talent Mobility การใช้ประโยชน์จากกาลังคนด้าน S & T
การใช้ประโยชน์ Regional Science Parks
การขับเคลื่อนข้อริเริ่มกระบี่ตามกรอบความร่วมมืออาเซียน

๙. การพัฒนาพื้นที่และ เมือง
เพื่อเชื่อมโยงโอกาส จาก
อาเซียน

๙.๑
๙.๒
๙.๓
๙.๔
๙.๕
๙.๖
๙.๗
๙.๘

การพัฒนาเมืองหลวง
การพัฒนาเมืองเกษตร
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ
การพัฒนาเมืองบริการศึกษานานาชาติ
การพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อการค้าการลงทน
ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองที่ศักยภาพ

๑๐. การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

๑๐.๑ ปฏิรูปการศึกษา (ครู หลักสูตรเทคโนโลยีการดูแลเด็กก่อนและการใช้ ICT
ในระบบการศึกษา เช่น แท็บเล็ตและอินเตอร์เน็ตไร้สาย เป็นต้น)
๑๐.๒ พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ....
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การลดความเหลื่อมล้า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ แนวทางการ
ดาเนินการ
ประเด็นหลัก
แนวทางการดาเนินการ
๑๑. การยกระดับคุณภาพ ชีวิต
๑๑.๑ การจัดระบบบริการ กาลังพล และงบประมาณ
และมาตรฐานบริการ สาธารณสุข ๑๑.๒ การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๑๑.๓ สร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
๑๒. การจัดสวัสดิการสังคม และ ๑๒.๑ การพัฒนาระบบสวัสดิการ และเพิ่มศักยภาพและโอกาส ความเท่า
การดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และ
เทียมคุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาส
๑๒.๒ กองทุนสตรี
๑๓. การสร้างโอกาสและ รายได้ ๑๓.๑ กองทุนตั้งตัวได้
แก่วิสาหกิจขนาด กลางและขนาด ๑๓.๒ กองทุนหมู่บ้าน
ย่อม (SMEs) และเศรษฐกิจชุมชน ๑๓.๓ โครงการ sml
๑๓.๔ โครงการรับจานาสินค้าเกษตร
๑๔. แรงงาน
๑๔.๑ การพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มคุณภาพแรงงาน ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ
๑๔.๒ การจัดการแรงงานต่างด้าว
๑๔.๓ การพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบตาม
กฎหมายอย่างทั่วถึงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๑๕. ระบบยุติธรรม เพื่อลดความ ๑๕.๑ การเข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน
เหลื่อมล้า
๑๖. การต่อต้าน การคอร์รัปชั่น ๑๖.๑ การรณรงค์และสร้างแนวร่วมในสังคม
สร้างธรรมาภิบาลและ ความ
๑๖.๒ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน
โปร่งใส
๑๗. การสร้างองค์ความรู้ เรื่อง
๑๗.๑ ภาคประชาชน
อาเซียน
๑๗.๒ ภาคแรงงานและผู้ประกอบการ
๑๗.๓ บุคลากรภาครัฐ

ยุทธศาสตร์...
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย ๕ ประเด็นหลัก ๑๑ แนว
ทางการดาเนินการ
ประเด็นหลัก
แนวทางการดาเนินการ
๑๘. การพัฒนาเมือง อุตสาหกรรม ๑๘.๑ พัฒนาตัวอย่างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ๑๐ แห่ง เพื่อความยั่งยืน
เชิงนิเวศ เพื่อความยั่งยืน
๑๙. การลดการปล่อยก๊าซ เรือน ๑๙.๑ การประหยัดพลังงาน
กระจก (GHG)
๑๙.๒ การปรับกฎระเบียบ (เช่น green building code)
๑๙.๓ ส่งเสริมการดาเนินงาน CSR เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
๒๐. นโยบายการคลัง เพื่อ
สิ่งแวดล้อม

๒๐.๑ ระบบภาษีสิ่งแวดล้อม
๒๐.๒ การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ

๒๑. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ การ
บริหารจัดการน้า

๒๑.๑ การปลูกปุา
๒๑.๒ การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้า
๒๑.๓ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอาเซียน

๒๒. การเปลี่ยนแปลง สภาวะ
ภูมิอากาศ

๒๒.๑ การปูองกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and adaptation)
๒๒.๒ การปูองกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์...
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) ประกอบด้วย ๘ ประเด็น
หลัก ๑๕ แนวทางการดาเนินการ
ประเด็นหลัก
แนวทางการดาเนินการ
๒๓. กรอบแนวทางและการปฏิรูป ๒๓.๑ ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ
กฎหมาย
๒๓.๒ เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กร
๒๓.๓ ปรับปรุงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาประเทศ
๒๔. การปรับโครงสร้าง ระบบ
๒๔.๑ เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการทางานของ
ราชการ
ภาครัฐ ด้วยการสร้างความพร้อมในการบริหารการจัดการแบบบูรณาการ
โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
๒๔.๒ ปูองกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น
๒๔.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบ e - service
๒๕. การพัฒนากาลังคน ภาครัฐ ๒๕.๑ บริหารกาลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่มีในปัจจุบัน
เตรียมพร้อมสาหรับอนาคต
๒๕.๒ พัฒนาทักษะและศักยภาพของกาลังคนภาครัฐ และเตรียมความพร้อม
บุคลากรภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน
๒๖. การปรับโครงสร้างภาษี
๒๖.๑ ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
๒๗. การจัดสรรงบประมาณ
๒๗.๑ พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณให้สามารถสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล
๒๘. การพัฒนาสินทรัพย์ราชการ ๒๘.๑ สารวจสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน
ที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ๒๘.๒ บริหารจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๒๙. การแก้ไขปัญหา ความมั่นคง ๒๙.๑ ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส่งเสริมการพัฒนาในพื้น
จังหวัดชายแดน ภาคใต้ และ
๓ จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ภายใต้กรอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
เสริมสร้าง ความมั่นคงในอาเซียน ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
๒๙.๒ การเสริมสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน
๓๐. การปฏิรูปการเมือง
๓๐.๑ กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
 แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
แผนพัฒ นาท้องถิ่น สี่ ปีขององค์การบริห ารส่ วนตาบลมีความสั มพันธ์กับแผนพัฒ นาจังหวัด
นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตาบลได้จัดทาแผนสี่ปีโดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว โดยมุ่งเน้น
พัฒนาด้านอุตสาหกรรมการเกษตร อาหาร พลังงานสะอาด การค้า เศรษฐกิจอาเซียน การท่องเที่ยว สังคมคุณภาพ
พัฒนาเมืองน่าอยู่ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) มีรายละเอียดดังนี้
ตาแหน่งทาง...
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
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ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์
๑. เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม การเกษตร การท่องเที่ยว Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค
๒. เป็นศูนย์กลางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
๓. เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. เป็นศูนย์กลางในการปูองกันภัยคุกคาม และเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อปูองกันสถาบันหลักของชาติ
๕. เป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์ จังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
“โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่วตั กรรมใหม่ เกษตร อุตสาหกรรม ปลอดภัย”
เป้าประสงค์รวม
๑. เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา
๒. เพื่อพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
๓. เพื่อเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม
๔. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม และปูองกันสถาบันหลักของชาติ
๕. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถณะสูงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
๒. ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
๓. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
๔. การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปูองกันสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน
๕. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

เป้าประสงค์...
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์
เป้าประสงค์เชิง
ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่๑:
๑. เพื่อขยายอัตราการ ๑. อัตราการ
การพัฒนาและเพิ่ม เจริญเติบโตทาง
เปลีย่ นแปลงของรายได้
ศักยภาพการ
เศรษฐกิจ
เฉลี่ยของครัวเรือนใน
แข่งขันเศรษฐกิจ
จังหวัด (%)
๒. อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (%)
ยุทศาสตร์ที่

๒. เพื่อสร้าง
เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ

กลยุทธ์

๑. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้
ลดรายจ่าย ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้า และ
บริการภาคการเกษตรต้นทาง กลาง
ทางและปลายทาง
๓. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้าและ
บริการภาคนอกการเกษตรต้นทาง
กลางทางและปลายทาง
๔. สนับสนุนการผลิตและสร้างผลงาน
วัตนกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมและ
อาหารปลอดภัย ที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาจังหวัด
๕. ส่งเสริมการนาวัตกรรมการเกษตร
อุตสาหกรรมและอาหารปลอดภัย
(Food Valley) มาเพิ่มศักยภาพใน
การผลิต
๖. สนับสนุนการสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยงและกีฬา
๓. จานวนครัวเรือนที่
๗. สนับสนุนการสร้างอาชีพใน
ได้รับการส่งเสริมอาชีพ ครัวเรือนในชุมชนต่างๆ โดยยึดหลัก
ในพื้นที่(ครัวเรือน)
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. อัตราการว่างงาน(%) ๘.สร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือให้กับผู้
๕. อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อ ว่างงาน
รายได้เฉลี่ยของ
๙. ส่งเสริมความเป็นอย่ตามแนวทาง
ครัวเรือน(เท่า)
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๖. อัตราส่วนการออม
๑๐.ส่งเสริมการออมของครัวเรือน
เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือน(%)

ยุทศาสตร์ท.ี่ ..
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
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ยุทศาสตร์ที่

เป้าประสงค์เชิง
ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์
๓. เพื่อเพิ่มขีด
๗. ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน)
ความสามารถในการ
แข่งขัน
๘. จานวนผู้ประกอบการด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
(ราย)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. เพื่อลดความ
๒ ยกระดับ
ยากจนและความ
สังคม ให้เป็น เลื่อมล้า
เมืองน่าอยู่

๑.ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้
เส้นความยากจน (%)
๒. สัมประสิทธิ์การกระจาย
รายได้ (Gini Coefficient)

๒. เพื่อพัฒนา
โครงข่ายความ
คุ้มครองทางสังคม

๓.ร้อยละผู้อยู่ในระบบ
ประกันสังคมต่อสานักงาน
แรงงาน(%)
๔. ร้อยละความครอบคลุมของ
บัตรประกันสุขภาพของ
ประชาชน(%)
๕. จานวนศูนย์ช่วยเหลือสัตว์
เร่ร่อนในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา(ศูนย์)

กลยุทธ์
๑๑. เพิ่มทักษะความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญของแรงงาน เพื่อเพิ่ม
มูลค่าผลผลิตของสินค้าและบริการ
๑๒.สนับสนุนการพัฒนา
ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม
(Innovative Entrepreneurship
Development) และผู้ประกอบการ
ใหม่ทางธุรกิจเทคโนโลยี (Tech
Startup)ของจังหวัด
๑๓. ส่งเสริมการให้ความรู้ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ กับ
หน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจและเอกชน
๑๔. เพิม่ ทักษะความสามารถและ
ความเชียวชาญของแรงงานด้านการ
ท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและ
บริการ
๑. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้
ลดรายจ่าย
๒. ส่งเสริมการกระจายรายได้อย่างทั่ง
ถึง และได้รับสิ่งอานวยความสะดวก
จากโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ
รวมทั้งระบบปูองกันภัยที่เอื้อต่อการ
กระจายเศรษฐกิจ
๓. ส่งเสริมการเข้าถึงระบบสังคมและ
ประกันสังคมในแรงงาน
๔. ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะสุข
ที่มีคุณภาพและสามารถบริการได้
อย่างครอบคลุม
๕. ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือสัตว์
เร่ร่อนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

ยุทศาสตร์ท.ี่ ..
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
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ยุทศาสตร์ที่

เป้าประสงค์เชิง
ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์
๓. เพื่อสร้างความคุ้ม ๖. ระดับความสาคัญของ
กันให้กับสังคม
หน่วยงาน ที่จัดกิจกรรมส่งเสริม
ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ครั้ง)
๗. ร้อยละของผู้ประสบปัญหา
ทางสังคมที่ขอรับบริการได้รับ
บริการทางกฎหมาย (%)
๔. เพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคม

กลยุทธ์
๖. ส่งเสริมให้สังคมมีภูมิคุ้มกันทางสังคม

๗. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคม
ขอรับบริการจากส่วนราชการที่
รับผิดชอบทางภารกิจที่กฎหมายกาหนด
๘. อัตราส่วนแพทย์ต่อประชาชน ๘. ส่งเสริมการให้มีการผลิตแพทย์
(แพทย์/คน) (ปี๒๕๕๙ แพทย์
๖๒๖ คน ประชากร
๒,๖๒๙,๙๗๙ คน)
๙. อัตราส่วนทันตแพทย์ต่อ
๙. ส่งเสริมให้มีการผลิตและพัฒนาทันต
ประชากร (ทันตแพทย์/คน)
แพทย์เพิ่มเพื่อรองรับภาวะผู้สูงอายุของ
จังหวัด
๑๐. อัตราส่วนพยาบาลต่อ
๑๐. ส่งเสริมให้มีการผลิตและพัฒนา
ประชากร (พยาบาล/คน)
บุคคลากรด้านการบริการเพิ่มขึ้น
๑๑. ประชาชนนักศึกษาและ
๑๑. ส่งเสริมการสร้างทักษะด้านเทคโน
บุคลากรด้านดิจิทัลได้รับความรู้ โยลีดิจิทัลแก่ประชาชน ทุกสาขาอาชีพ
และประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัล (คน)
๑๒. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ย
๑๒. ส่งเสริมให้ประชากรศึกษาในและ
ประชากรไทยอายุ ๑๕-๕๙ ปี
นอกระบบ
(ปี)
๑๓. ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้แก่ประชากรในทุกพื้นที่ ใน
ทุกด้าน
๑๓. อัตราการได้รับงานทาของ ๑๔.ส่งเสริมและแนะนาความต้องการ
บัณฑิตที่จบภายใน ๑ ปี (%)
แรงงานให้บัณฑิตที่จบใหม่
๑๔. อัครการว่างงานของ
ประชากร (ปี ๕๘) (%)
๑๕. ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ม.
๓ (คะแนน)

๑๕. ส่งเสริมให้มีตลาดนัดพบแรงงาน
เพื่อลดอัตราการว่างงานของประชาชน
๑๖. ส่งเสริมการเรียนการสอนของครู
เพื่อให้นักเรียน มีความรู้ความสามารถ
ตามหลักสูตรที่กาหนด
ยุทศาสตร์ท.ี่ ..

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลขนงพระ อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
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เป้าประสงค์เชิง
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
๑. เพื่ออนุรักษ์
๑. อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ ๑. ปลูกจิตสานึกและให้ความรู้
บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมและ
ปุาไม้ในจังหวัด
ประชาชนได้ตะหนักถึงคุณค่า
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ
และทรัพยากรปุาไม้
และสิ่งแวดล้อมให้มี
๒. การอนุรักษ์และพื้นฟู ปุาไม้
ความสมบูรณ์อย่าง
๓.การรณรงค์ให้ประชาชนและ
ยืน
๒. ปริมาณขยะในจังหวัด (ตัน)
ผู้ประกอบการสานึกรับผิดชอบ
ต่อสังคมเกี่ยวกับการลด
ปริมาณขยะ
๔. การจัดหาและเพิ่ม
ความสามารถ ในการกาจัดขยะ
๓. การจัดการน้าเสีย (จานวน
๕. ส่งเสริมให้ อปท. มีระบบ
ระบบ)
จัดการน้าเสีย
๖. ส่งเสริมให้มีการบริหาร
๔. พื้นที่บริหารจัดการน้าเพิ่มขึ้น จัดการน้าทั้งในเขตชลประทาน
(ไร่)
และนอกเขนชลประทาน
๗. เพิ่มสิ่งก่อสร้างเพื่อลดการ
พังทลายของตลิ่งตามแม่น้าลา
๕. ความยาวสะสมของเขื่อน
คลองสายหลักของจังหวัด
ปูองกันน้ากัดเซาะตลิ่ง (เมตร)
๘. พัฒนาระบบปูองกันน้าท่วม
ในพื้นที่ชุมชนเมือง
๖. ร้อยละสัดส่วนของพื้นที่ระบบ
ปูองกันน้าท่วมในพื้นที่ชุมชน (%)
๒.เพื่อใช้พลังงาน ๗. สัดส่วนปริมาณการใช้น้ามัน
๙. รณรงค์ให้ประชาชนลดการ
อย่างมี
เชื้อเพลิงเพื่อยานพาหนะต่อ
ใช้ยายพาหนะส่วนตัว โดย
ประสิทธิภาพ
ประชากร(ลิตร/คน)
เปลี่ยนมาใช้รถสาธารณแทน
๘.สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟูาภาค ๑๐. รณรงค์ให้ประชาชน
ครัวเรือนต่อประชากร (ล้าน
ประหยัดพลังงานไฟฟูา
กิโลวัตต์/คน/ปี)
๙. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟูาใน ๑๑. รณรงค์ให้ประชาชน
ภาคที่ไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP
ประหยัดพลังงานไฟฟูา
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ล้านบาท)
๑๐. สัดส่วนปริมาณการใช้นามัน ๑๒. รณรงค์ให้ผู้ประกอบการ
เชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม ต่อ ลดชั่วโมงการผลิตลงในบาง
GPP ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/ล้าน ช่วงเวลา
บาท)
ยุทศาสตร์ที่

ยุทศาสตร์ท.ี่ ..
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลขนงพระ อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
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เป้าประสงค์เชิง
ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
๑. เสริมสร้างความ ๑. จานวนตาบลที่เข้าร่วม
การเสริมสร้าง
มั่นคงเพื่อปกปอง
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความ
ความมั่นคงทุกมิติ สถาบันหลักของชาติ เข้าใจถึงความสาคัญของ
เพื่อปกปูองสถาบัน
สถาบันหลัดของชาติ (ตาบล)
หลักของชาติ และ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน
ยุทศาสตร์ที่

๒. เป็นศูนย์บริหาร
จัดการเครือข่าย
ปูองกัน และแก้ไข
ปัญหาด้านความ
มั่นคงทุกมิติ

๓. เสริมสร้างความ
ปองดองและความ
สมานฉันท์ในชาติ

กลยุทธ์
๑. สร้างความรู้ความเข้าใจถึง
ความสาคัญของสถาบันหลักของ
ชาติให้ประชนได้รับรู้รับทราบ
๒. ส่งเริม พัฒนาอาชีพตาม
แนวทางโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
๓. ส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรง
งานและแนวทางพระราชดาริ

๒. จานวนตาบลที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมเครือข่ายการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาทุกมิติ
(ตาบล)

๔.การปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด
๕. การปูองกันและแก้ไขปัญหา
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและ
การค้ามนุษย์
๖. การปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
บุกรุกทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๗. การปูองกันและแก้ไขปัญหาภัย
ก่อการร้ายและอาชญากรรมข้าม
ชาติ
๓. จานวนตาบลที่เข้าร่วม
๘. การปูองกันลการแก้ไขปัญหาภัย
โครงการ/กิจกรรมเครือข่ายการ คุกคามรูปแบบใหม่
ปูองกันและแก้ไขปัญหาทุกมิติ ๙. การปูองกันและการแก้ปัญหา
(ตาบล) (ต่อ)
ภัยพิบัติ
๑๐. การปูองกันและรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในจังหวัด
๑๑. ส่งเสริมและสร้างเครือข่าย
๑๒. ส่งเสริมการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย
๔.สร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง
ส่งเสริมการสร้างความปองดอง
(ตาบล)
สมานฉันท์ ของประชาชน หรือ
นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัด
๑๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ส่วนภาค
ยุทศาสตร์ท.ี่ ..

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลขนงพระ อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
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เป้าประสงค์เชิง
ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ๑. เพิ่มประสิทธิภาพ ๑.ร้อยละของสถานพยาบาลที่
การพัฒนาระบบ การปฏิบัติราชการ ได้รบั การรับรองคุณภาพ HA
การบริหารจัดการ
(%)
ภาครัฐ
๒. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
น้าประปา (%)
๓. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
ไฟฟูา (%)
๔. ร้อยละของประชากรที่
เข้าถึงอินเตอร์เน็ต (%)
๕. จานวนครั้งที่ให้บริการ
ภาครัฐรัฐวิสาหกิจ และเอกชน
เชิงรุก (ครั้ง)
๖. ร้อยละความสาเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ (%)
๗. ร้อยละของภาษีท้องถิ่นที่
จัดเก็บรายได้ ไม่รวมเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ (%)
๒. เพิ่มประสิทธิภาพ ๘. ร้อยละความพึงพอใจของ
การพัฒนาองค์กร
ประชาชนต่อประสิทธิภาพการ
พัฒนาองค์กร (%)
ยุทศาสตร์ที่

รวม
๕ ยุทธศาสตร์

รวม
๑๕ เปูาประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

รวม ๔๖ ตัวชีว้ ัด

กลยุทธ์
๑.เพิ่มขีดความสามารถการ
ให้บริการภาครัฐ

๒. เพิ่มขีดความการจัดเก็บรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. การพัฒนาบุคลากร
๔. การปรับปรุงระบบสารสนเทศ
๕. การปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร
๖. การสร้างความโปรงใสในองค์กร
รวม ๖๑ กลยุทธ์

วิสัยทัศน์...
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
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สรุป
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์รวม ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์

วิสัยทัศน์ :
โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรมใหม่ เกษตร อุตสาหกรรม
ปลอดภัย

๑) เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจของ
เปูาประสงค์รวม
จังหวัด
นครราชสีมา

๒) เพื่อพัฒนา
๓) เพื่อเพิ่มพูนความ
สังคมให้เป็นเมือง อุดมสมบูรณ์ของ
น่าอยู่
ทรัพยากรธรรมชาติ
และลดมลพิษด้าน
สิ่งแวดล้อม

๑) การพัฒนา
และเพิ่ม
ศักยภาพการ
แข่งขัน
เศรษฐกิจ

๒) ยกระดับสังคม ๓) บริหารจัดการ
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มี
ความสมบูรณ์อย่าง
ยั่ยยืน

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เปูาประสงค์เชิง ๓ เปูาประสงค์
ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
๘ ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
๑๔ กลยุทธ์

๔ เปูาประสงค์

๓ เปูาประสงค์

๔) เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงในการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคาม
และปกปูองสถาบัน
หลักของชาติ
๔) การเสริมสร้าง
การมั่นคงทุกมิติ
เพื่อปกปูองสถาบัน
หลักของชาติและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน
๓ เปูาประสงค์

๑๕ ตัวชี้วัด
๑๖ กลยุทธ์

๑๐ ตัวชี้วัด
๑๒ กลยุทธ์

๕ ตัวชี้วัด
๑๓ กลยุทธ์

๕) เพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐมี
สมรรถนะสูงอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

๘ ตัวชี้วัด
๖ กลยุทธ์

๕) การพัฒนา
ระบบการบริหาร
บริหารจัดการ
ภาครัฐ

๒ เปูาประสงค์

๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลมีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดาริ ด้าน
การศึกษา การเกษตร พัฒนาสังคม ด้านการพัฒนาสาธารณสุข ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ด้านการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันมีรายละเอียดของยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้
๑) ยุทธศาสตร์…..
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลขนงพระ อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
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๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดาริ
๑.๑) ประสานและบริ หารจัดการน้า ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เมื่อปี
๒๕๓๘ เพื่อแก้ไขและปูองกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ
๑.๒) พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้า สงวนและเก็บกักน้าเพื่อการเกษตร เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมและน้าแล้ง
๑.๓) พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
๒.๑) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
๒.๒) พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพ
ตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
๒.๓) สนับสนุนให้มีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา เป็น
เครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป
๒.๔) ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อม และตระหนักถึงความสาคัญของการเข้าสู่ประนะชาคม
อาเซียนในทุกด้าน
๒.๕) ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร
๓.๑) พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม เกิด
พันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
๓.๒) ลดต้น ทุน การผลิ ตและเพิ่มมูล ค่าผลผลิ ตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ มี
มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
๓.๓) ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้นาด้านการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร
๓.๔) ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพิ่มช่องทางตลาด
๓.๕) สนับสนุนการทาการเกษตรทางเลือก ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๖) ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจาหน่วยและเพื่อการ
อนุรักษ์
๔) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
๔.๑) ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นาชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง
๔.๒) ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
๔.๓) ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๔.๔) ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น
๔.๕) ปูองกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจาหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ
๔.๖) ดาเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่
๔.๗) ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม สร้าง
ชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครราชสีมา

๕) ยุทธศาสตร์..
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
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๕) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
๕.๑) พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม)
๕.๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดย
ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
๕.๓) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การ
ดูแลสุขภาพ การออกกาลังกาย การปูองกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับ
การตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์
๖) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖.๑) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจาเป็นและ
ความต้องการของประชาชน
๖.๒) ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง
๖.๓) ประสาน สนั บ สนุ น ร่ว มมื อกับ ส่ ว นราชการ และองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นอื่ นๆ เพื่ อ
สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความชานาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖.๔) ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า
๖.๕) ดาเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร ความปลอดภัย
และความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน
๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
๗.๑) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
โคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
๗.๒) พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ กระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น
๗.๓) สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสร้างเครือข่าย เพื่อ
พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
๗.๔) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ รวมถึงการสร้าง
ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา
๘) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๘.๑) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกาหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ
๘.๒) นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร
๘.๓) สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทาวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพ การทางานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน
๘.๔) บูรณาการการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
๘.๕) เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและความต้องการของประชาชน
ในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
๘.๖) เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
๙) ยุทธศาสตร์.....
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
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๙) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๙.๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ
๙.๒) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๙.๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สาคัญ โดยสร้าง
ความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๙.๔) สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตารวจบ้านและอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
(อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร
๑๐) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๐.๑) พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้า ลุ่มน้าลาคลองและปุาไม้ให้มีความอุดม
สมบูรณ์
๑๐.๒) รณรงค์สร้างจิตสานึกเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น
ทุกระดับ
๑๐.๓) จัดทาระบบกาจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๑ วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตาบลขนงพระ ได้กาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่ง
เป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นใน
อนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กาหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้
เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้
“ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สนับสนุนกีฬา ต้านยาเสพติด เน้นเศรษฐกิจพอเพียง”
๒.๒ ยุทธศาสตร์
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
รวมทัง้ องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กาหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลขนงพระ 8 ยุทธศาสตร์ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดาริ
1. พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดาริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี (อพสธ.)
(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้าและทางระบายน้าและการปรับปรุงบารุงรักษาใน
เขตชุมชนและท้องถิ่น
2. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
3. การสร้างและบารุงรักษาทางบกและทางน้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่น
4. การสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ
(3) ยุทธศาสตร์……
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
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(3) ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
1. การจัดการศึกษา
1.1ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยบูรณาการกับการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
1.2ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งทางกายภาพและใช้เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1.3 ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และยกวิทยฐานะให้สูงขึ้น
1.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
2.การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติด
เชื้อHIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก
3.การสนับสนุนและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา กีฬาแห่งชาติและการสนับสนุนส่งเสริมกีฬา
นานาชาติ
4.การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้า
5. การสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาลการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ /
โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน
6. การปูองกัน และแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด
7. การรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อปลุกจิตสานึกด้านคุณธรรม/จริยธรรมแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น
8. แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา
(4) ยุทธศาสตร์น้าแก้จน
1. ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทานบกั้นน้า ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้า
คลองน้า และกระจายการใช้ประโยชน์
(5) ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว
1.สนับสนุนและส่งเสริม ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด้านศาสนา
โบราณสถานโบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
2. สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว/ศูนย์ประสานการท่องเที่ยว
3. ค้นหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่
(6) ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
1.ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
2.ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง
(7)ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน
1.ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน
2.สร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตรกรรม/สินค้าชุมชน
3.เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.การสร้างเครือข่ายสินค้าชุมชน/ศูนย์ประสานสินค้าชุมชน
(8)ยุทธศาสตร์……
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
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(8)ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน
1. การจัดการสิ่งแวดล้อม และมลพิษต่าง ๆ ในท้องถิ่นและชุมชน
2. การจัดการการบารุงรักษา และการเพิ่มพื้นที่ปุาไม้ การใช้ประโยชน์จากปุาไม้ที่ดินทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.การสนับสนุนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน
4.ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม
๒.๓ เป้าประสงค์
1) โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้มาตรฐาน
2) การพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและการสงเคราะห์ต่างๆเพื่อให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
3) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
4) การจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชนและประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี
5) ประชาชนมีงานทา มีอาชีพและมีรายได้ที่เพียงพอ
6)พัฒนาระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพบุคลากรขององค์กรได้รับการพัฒนาและมีระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
7) การดาเนินชีวิตและการทางานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
8) ศาสนา ศิลปะ ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการบารุงรักษา
9) เพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตจากการเกษตรในชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้
10) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล รักษา
๒.4 ตัวชี้วัด
ร้อยละของความสาเร็จของเปูาหมาย/ผลผลิตโครงการ
๒.5 ค่าเป้าหมาย
๑) ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
๒) เด็ก สตรี คนชรา ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
3) ประชาชนมีความรู้และบารุงรักษา ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
5) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล รักษา
6) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
๒.๖ กลยุทธ์
๑) พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้า สงวนและเก็บกักน้าเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภค
และบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมและน้าแล้ง
๒) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมี
ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
3) ส่งเสริม....
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
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3) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมในการ
ปูองกัน ภัย และการช่วยเหลือผู้ป ระสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ สนับสนุนการ
ฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตารวจบ้านและอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัย
และการจราจร
๔) ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นาชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผูส้ ูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น
๕) ปูองกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจาหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ
๖) ดาเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของ
ประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง
๗) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจาเป็นและ
ความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง
๘) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี โดยการอนุรักษ์สืบสาน
ต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
๙) ปรับ ปรุ งโครงสร้ างการบริห ารงาน นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การทาวิจัย เพิ่มพูนความรู้
๑๐) เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
๑1) พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้า ลุ่มน้าลาคลองและปุาไม้ให้มีความอุดม
สมบูรณ์ สร้างจิตสานึกเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทาระบบกาจัดขยะรวม
และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
12) พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลด
ต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทาง
การเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจาหน่วยและเพื่อการอนุรักษ์ และเพิ่มช่องทางตลาด
๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๑) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็น
เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
๒) การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
๓) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง
๔) การกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน
๕) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
๒.๘ แผนงาน
๑) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป
๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
๓) แผนงานการศึกษา
๔) แผนงานสาธารณสุข
๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์
6) แผนงานเคหะ....
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
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6) แผนงานเคหะและชุมชน
7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
8) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ
9) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
10) แผนงานการเกษตร
11) แผนงานงบกลาง
๒.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลได้ ใ ช้ ก ารวิ เ คราะห์ SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1.จุดแข็ง....
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
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1.จุดแข็ง (Strength)
 ประชาชน ผู้นาชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่ นของ
ตนเอง
 ผู้นาหมู่บ้านให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น
 องค์การบริหารส่วนตาบลขนงพระ มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
 ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน
 มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวก
 ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
 ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สาคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด
อ้อยและมัน เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ
 มีแหล่งน้าไหลผ่านหมู่บ้านตลอดปี
 มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สาคัญ
 มีโรงเรียนสังกัด สพฐ. 5 โรงเรียน สอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษา
และสอนระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 จานวน 1 โรงเรียน
 มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลขนงพระ
 มีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อยู่ในเขต อบต. คือ สานักงานที่ดิน สาขาปากช่อง
 มีการประสานความร่วมมือระหว่างอบต. กับส่วนราชการในพื้นที่
 มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหาขัดแย้งภายในชุมชน
 มีระบบประปาเพิ่มขึ้นทาให้มีน้าใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี
 มีวัด 13 แห่ง สานักสงฆ์ 2 แห่ง
 อบต.มีระบบเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารครบทุกหมู่บ้าน
 มีกองทุนในหมู่บ้าน เช่น การออมเงินสัจจะ ฯลฯ
 มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน กลุ่มโคเนื้อ โคขุน
 ด้านการบริหารจัดการ ผู้นา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกาหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน ตาม
แผนการกระจายอานาจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
2.จุดอ่อน (Weakness)
 คนในวัยทางาน คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานทาในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
 ราษฎรบางกลุ่มยังมีฐานะยากจน ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียว
ทาให้ขาดรายได้
 ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อดาเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพอย่าง
เข้มแข็ง
 บางหมู่บ้านยังประสบปัญหาขาดแคลนน้าสาหรับการอุปโภค บริโภค ในช่วงหน้าแล้ง เนื่องจากเป็น
พื้นที่เขาและห่างไกล
 ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ ขาดแหล่งงานรองรับ แรงงานว่างงานนอกฤดูกาล
 องค์การบริหารส่วนตาบลขนงพระ ขาดบุคลากรหลายตาแหน่งและขาดบุคลากรที่มีความชานาญ
เฉพาะด้าน เช่น ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณ
จากัด
 ที่ดินมีราคา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
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 ที่ดินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้งบประมาณจานวนมาก
3. โอกาส (Opportunity)
 จังหวัดนคราชสีมา สามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตาบลขนงพระ ที่มี
แผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
 มีเส้นทางคมนาคมสะดวก สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ
 ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี การปฏิรูป ระบบราชการทาให้
พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
 รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
 ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอในการบริหารจัดการท้องถิ่น
4. ข้อจากัด (T : Threat)
 งบประมาณที่ได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน
 กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานทาให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน
 การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทาให้การปฏิบัติงาน เกิดความล่าช้าไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
 การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถดาเนินการแก้ปัญหาได้ ต้องอาศัยความ
เสียสละของชุมชนเท่านั้น ซึ่งบางครั้งก็ทาได้ยากมาก
(๑) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนา
 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สามารถจาแนกได้ดังนี้
๑) มีเส้น ทางคมนาคมในพื้นที่ องค์การบริห ารส่ว นตาบลที่เป็นถนนลาดยาง ร้อยละ 90
เปูาหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐ โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดาเนินการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลติกท์ทุกสาย โดยเน้นถนนเส้นทางหลักในการคมนาคมก่อน ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนตาบลไม่มีงบประมาณที่
จากัดสามารถดาเนินการได้เพียงปีละไม่กี่สาย เพราะในแต่ละสายมีระยะทางหลายกิโลเมตร การแก้ปัญหาคือ ประสาน
ความร่วมมือไปยังหน่วยงานอื่น เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินการ
๒) การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือ
ไฟฟูาส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดาเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้
ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ และจาเป็นต้องมีการประสานกับทางการไฟฟูาส่วนภูมิภาคซึ่งต้องใช้เวลา
ในการติดต่อประสานงาน องค์การบริหารส่วนตาบลจึงไม่สามารถดาเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ
ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพื่อที่จะทาความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะดาเนินการแก้ไข
อย่างไร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับ
ทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน
๓) การประปา องค์การบริหารส่วนตาบลมีกิจการประปาเป็นขององค์การบริหารส่วนตาบล
เอง สามารถให้บริการได้ครอบคลุมเกือบทุก หลังคาเรือน คิดเป็น 9๐ เปอร์เซ็นต์ และมีน้าใช้ตลอดทั้งปี จะมีปัญหา
เพียงบางหมู่บ้าน เช่น หมู่ 8 บ้านหนองตะกู ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่สูง ทาให้แรงดันในการส่งน้าประปาขึ้นสู่แท๊ งค์ได้ไม่
ดี เ ท่ า ที่ ค วร ประปาขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลยั ง ไม่ ส ามารถที่ จ ะผลิ ต เป็ น น้ าประปาส าหรั บ บริ โ ภคได้ ต้ อ งใช้
งบประมาณสูงมากในการดาเนินการ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตาบลยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้าสามารถที่จะ
จัดหาน้าดิบสาหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้ การแก้ปัญหาคื อ การลงพื้นที่ดาเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที
การพิจารณาโครงการต่างๆ ที่ไม่สามารถดาเนินการได้นั้น เช่น การขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มในบางหมู่บ้าน องค์การ
บริหารส่วนตาบลก็ได้นาบรรจุในแผนพัฒนาสามปีเพื่อที่จะพิจารณาดาเนินการในปีต่อไป เมื่อมีงบประมาณและความ
จาเป็นก็สามารถดาเนินโครงการได้ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป
 ด้านที่อยู่อาศัย.....
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
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 ด้านที่อยู่อาศัยและการอุปโภคบริโภค
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรในพื้นที่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง บ้านเรือน
ส่วนมากมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในชุมชนมีการเกิดมลพิษเพียงเล็กน้อยจากปัญหาการเผาถ่านและส่งกลิ่นรบกวน
เพราะในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตาบลไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม ทุกครัวเรือนมีน้าสาหรับบริโภค โดยบาง
ครัวเรือนซื้อน้าที่บรรจุในถังหรือขวด แต่หลายครัวเรือนบริโภคน้าที่ ได้จากน้าฝน ทาให้เกิดปัญหาน้าดื่มที่ยังไม่สะอาด
เท่าที่ควร ในชุมชนที่ไม่มีน้าดื่มสะอาดสาหรับบริโภค การแก้ปัญหาเบื้องต้นคือประชาสัมพันธ์ให้มีการปิดฝาภาชนะให้
มิดชิดและมีที่กรองน้าฝนหรือการต้มน้าให้เดือดก่อนเก็บไว้ดื่ม
(๒) การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ทาการเกษตร ร้อยละ ๗๐ เช่น
ข้าว อ้อย มันสาปะหลัง เลี้ยงวัวนม ตามลาดับ รายได้ส่วนมากมาจากการทาการเกษตร และมีรายได้จากสัตว์เลี้ยงไม่
มาก คนอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีมีอาชีพและรายได้ มีเพียงผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ที่ไม่มีรายได้ ร้อยละ ๙๐ มีอาชีพและมี
รายได้ ประชากรบางส่วนมีรายได้จากการรับจ้างทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ แต่ปัญหาก็คือ รายได้เฉลี่ยต่ากว่าคนละ
๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี ร้อยละ ๗๕ ไม่มีการเก็บออม สาเหตุเป็นเพราะว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรต่า ค่าครองชีพสูง
มีเงินแต่ซื้อของได้น้อยลง ประชากรมีพื้นที่ในการทางเกษตรบางส่วนมีภาวะฝนทิ้งช่วง มีพื้นที่ในการทาการเกษตรน้อย
การขยายตัวของประชากรเพิ่มขึ้นมาก เริ่มเกิดเป็นชุมชนแออัดและส่งผลกระทบกับสภาวะแวดล้อม เช่น ส่งเสียงดัง
รบกวน เกิดปัญหาการร้องเรียนมายังองค์การบริหารส่วนตาบล การแก้ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนตาบลก็ได้ลงพื้นที่
แก้ไขปัญหาในทุกครั้ง อีกทั้ง องค์การบริหารส่วนตาบล ได้แก้ไขปัญหาโดยจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้ชุมชนมี
รายได้เสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อุดหนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน แต่การพัฒนาด้านนี้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์
เท่าที่ควร เนื่องจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ยังขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการและความรู้ด้านการตลาด
(๓) การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม
 ด้านแรงงาน
จากการสารวจข้อมูล พื้นฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ ๑๕ – ๖๐ ปี อยู่ในกาลั ง
แรงงาน ร้อยละ ๙๕ เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ ๗๓.๙๙ ซึ่งสูงกว่ามาก แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ากว่าระดับ
จังหวัด โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างทางานนอกพื้นที่
ปัญหาที่พบคือ มีการจ้างแรงงานต่างด้าวทางานในพื้นที่มากขึ้น เนื่องจากค่าแรงถูกลดต้นทุนการผลิต ส่งผลในประชาชน
เกิดการตกงาน ต้องไปทางานนอกพื้นที่ที่มีโรงงาน สามารถจ้างงานด้วยค่าแรงตามมาตรฐานได้
 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชาชนกรส่ วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัด
กรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน โรค
เอดส์ โรคไข้เลือดออก มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล ปัญหาคือประชาชน
บางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจาปี การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนตาบลและหน่วยงาน
สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ ประชาชนเห็นความสาคัญในเรื่องนี้ซึ่ง
ก็ได้ผลในระดับหนึ่ง ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ต้องเป็นการดาเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี
สาหรั บ เด็กแรกเกิด - ๖ ปี ผู้ ป กครองสามารถเลี้ ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน จากการส ารวจข้อมูล พื้นฐาน บาง
ครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การใช้ยาเพื่อบาบัดอาการเจ็บปุวยที่ไม่เหมาะสม การออกกาลังกายยังไม่
สม่าเสมอ และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ ปัญหาเหล่านี้ องค์การบริหารส่วนตาบลพยายามอย่างยิ่งที่
จะแก้ไข โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล สาธารณสุข จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา
 ด้านการศึกษา.....
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 ด้านการศึกษา
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙ อ่าน
เขียนภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ปี ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ได้เรียนต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทา ร้อยละ ๙๙ ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ปัญหาคือ
ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้ การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบล ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ และร่วมกันจัดกิจกรรม
ต่างๆ กับทางโรงเรียน
 ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่
จากการส ารวจข้อมูล พื้นฐานพบว่า ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ) และ
ประชากรบางรายที่ไปร่วมทากิจกรรมของศาสนาคริสต์ด้วย ประชากรในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตาบลให้
ความร่วมมือกันทากิจกรรมสาธารณะต่างๆ ผู้สูงอายุ ผู้พิการได้รับการดูแล ปัญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมีการดื่ม
สุรา สูบบุหรี่ รวมทั้งที่เป็นครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุ่น การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลคือ จัด
กิจกรรมต่างๆ ในหมู่บ้าน พยายามที่จะให้ทุกส่วนทุกฝุายทุกคนมีส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็นถึงโทษของการดื่มสุรา ให้
ชุมชนเห็นความสาคัญของครอบครัว เช่น การแข่งขันกีฬาชุมชน แอโรบิคแด๊นส์ งานประเพณี เป็นต้น
 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูก
วิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลมีพื้นที่กว้าง ปัญหาคือ
บางหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล ใช้ระยะเวลาและเส้นทางในการสัญจรไปมาค่อนข้างไกลและเปลี่ยว ทาให้เกิดการโจรกรรม
ทรั พ ย์ สิ น เกิ ด ขึ้ น วิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลที่ ส ามารถด าเนิ น การได้ ต ามอ านาจหน้ า ที่ แ ละ
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัด คือ การตั้งงบประมาณในการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เ ป็นที่สาธารณะ ติดตั้งสัญญาณ
ไฟกระพริบทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออานวย
ความสะดวกให้กับประชาชน แต่ปัญหาที่พบเป็นประจาคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงาน
ดนตรี งานมหรสพ การแก้ ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึง
ผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความร่วมมือไปยังผู้นา การขอกาลังจาก
ตารวจ ผู้นา อปพร. เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง แต่จะไม่ให้เกิดขึ้ นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะ
แก้ไขได้ ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝุาย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตาบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนต่อไปตามอานาจหน้าที่ที่สามารถดาเนินการได้
 ด้านยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาบล จากการที่ทางสถานีตารวจภูธร
ปากช่องได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนตาบลทราบนั้นพบว่าในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตาบลมีผู้ที่ติดยาเสพ
ติดจานวนมาก จนกลายเป็นผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากปัจจุบันการสื่อสารมีความเจริญก้าวหน้า ยากแก่การสอดส่องดู แล
วิธีการแก้ไขว่าได้รับ หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจา การแก้ไขปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนตาบลสามารถทาได้เฉพาะตามอานาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้ง
เบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ขอความร่วมมือกับทางผู้นา ประชาชน ถ้านอกเหนือจากอานาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของ
อาเภอหรือตารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด
(๔) การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลส่วนมากเป็นพื้นที่สาหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า
สถานประกอบการตามลาดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ก็ได้แก่ ดิน น้า
ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพื้นที่บางส่วนเป็นดินเค็ม น้าใต้ดินก็เค็ม หรือไม่ก็เป็นน้ากร่อย
ไม่สามารถ...
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ไม่สามารถที่จะนาน้าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้าดิบจากแหล่งอื่น
และน้าฝน น้าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้า
สาหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นของประชาชน เอกชน ปัญหาด้านขยะ เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มาก
ขึ้น การแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนตาบลได้จัดทาโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความ
ต้องการของประชาชน เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่โครงการปลูกต้นไม้ในวันสาคัญต่ างๆ
ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรั บปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ ร่มรื่นสวยงามให้ เป็นเมืองน่าอยู่เป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ
(๕) ด้านการเมือง – การบริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลได้จัดตั้งชุมชนในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตาบล มีทั้งหมด
15 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านมีสมาชิก สภาท้องถิ่นตัวแทน หมู่บ้านละ 2 คน ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบล ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมือง
ค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก
สภา นายกองค์การบริหารส่วนตาบล โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วน
ตาบลคือ ขอความร่วมมือ ผู้นา เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอาเภอ
ทราบ การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทาได้และทาไม่ได้ให้
ประชาชนได้รับ ทราบ ปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น องค์การบริหารส่ว นตาบลก็ได้พยายามแก้ไข โดยเรื่องจากการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตาบล ในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบล จากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารส่วนตาบลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความ
คิดเห็นที่หลากหลาย ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลได้จัดโครงการ
อบรมศึกษา ดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล อสม.
โครงการอื่นๆ สาหรับประชาชนอีกหลายโครงการ เพื่อนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลให้เจริญเท่าเทียมกับ องค์การบริหารส่วนตาบลอื่นๆ และองค์การบริหารส่วนตาบลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่ องจากข้อจากัดด้าน
งบประมาณ มีอัตรากาลังพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลจากัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในด้านบริการ
๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลนั้น ได้ทาการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ดาน
สถานการณ์ภาพ
ขอบขายและปริมาณ พื้นที่เปาหมาย/ ความคาดหวังและ
แวดล้อม
ของปัญหา/
กลุ่มเป้าหมาย
แนวโนมอนาคต
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ความต้องการ
๑. โครงการ
๑) ขาดแคลนแหล่งน้าใน - แหล่งน้าและ
- ในเขตรับผิดชอบ - ประชาชนมีแหล่ง
สร้างพื้นฐาน การเกษตรและน้าประปา น้าประปาในการ
องค์การบริหาร
น้าและมีน้าประปาใช้
สาหรับอุปโภค-บริโภคยัง อุปโภค-บริโภค
ส่วนตาบล
อย่างพอเพียงมี
ไม่พอเพียงและยังไม่ได้
คุณภาพตาม
มาตรฐาน
มาตรฐานมากขึ้น

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลขนงพระ อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
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ดาน

๒. ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ขอบขายและ
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ปริมาณของปัญหา/
ความต้องการ
3) ประชาชนต้องการ
- เส้นทางคมนาคม
เส้นทางในการสัญจรไปมาที่
สะดวกรวดเร็วขึ้นและ
องค์การบริหารส่วนตาบลไม่
สามารถดาเนินการได้
เนื่องจาก งบประมาณไม่
เพียงพอ
๒) ไฟฟูาส่องสว่างทางและที่ - ไฟฟูา
สาธารณะยังไม่สามารถ
ดาเนินการครอบคลุมพื้นที่
ได้ทั้งหมด

๑) มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม่ โรคระบาด
โรคติดต่อ

- ด้านสาธารณสุข

๒) ประชาชนในพื้นที่ปุวย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโน้มที่
เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน
ความดัน
๓) ปริมาณขยะและน้าเสีย
เพิ่มมากขึ้น

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต

- เส้นทางคมนาคมที่ - มีเส้นทางในการ
สะดวกและรวดเร็ว คมนาคมเพียงพอ
ขึ้น
และ ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
- ทางและที่
สาธารณะในเขต
รับผิดชอบองค์การ
บริหารส่วนตาบล

- ในเขตรับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล

- ทางและที่
สาธารณะมีแสง
สว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ปูองกันการเกิด
อาชญากรรมได้
ในพื้นที่ไม่มีการ
ระบาดของโรค
อุบัติใหม่ โรค
ระบาด โรคติดต่อ

- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผู้ปุวย
- ในเขตรับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล

๔) ประชาชนบริโภคอาหาร
ที่ปลอดภัย
๕) ประชาชนในพื้นที่บาง
รายมีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง
แข็งแรง

พื้นที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

- ที่อยู่อาศัย

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลขนงพระ อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

- ปริมาณขยะและ
น้าเสียถูกกาจัดให้
หมดด้วยวิธีการที่
ถูกต้อง
- ประชาชนในเขต
- ประชาชนทราบ
รับผิดชอบองค์การ และสามารถเลือก
บริหารส่วนตาบล
บริโภคอาหารที่
ปลอดภัยได้ถูกต้อง
- ประชาชนในพื้นที่ที่ - ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความเดือนร้อน ได้รับความช่อย
เรื่องที่อยู่อาศัย
เหลือซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยให้มั่งคง
แข็งแรง
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ดาน

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ขอบขายและ พื้นที่เปาหมาย/
ปริมาณของ
กลุ่มเป้าหมาย
ปัญหา/
ความต้องการ
7)ประชาชนบางครัวเรือน - การอุปโภค- - ประชาชนในเขต
บริโภค-บริโภคน้าที่ยังไม่
บริโภค
รับผิดชอบองค์การ
สะอาดและมีสิ่งเจือปน เช่น
บริหารส่วนตาบล
จากน้าฝน น้าที่ไม่ได้
คุณภาพ มีตะกอน
๖) มีการขยายตัวของ
- ประชากร
- พื้นที่ในเขต
ประชากรเพิ่มมากขึ้นทาให้
รับผิดชอบองค์การ
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บริหารส่วนตาบล
บ้านเรือนทาให้เกิดเป็น
ชุมชนแออัด
๑) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษา
ต่อในระดับที่สูงกว่าขั้น
พื้นฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา
ครอบครัวยากจน
๒) เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตาม
ลาพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก
๓) ผู้พิการไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือในดารงชีวิต

- สังคมใน
ชุมชน

๔) เยาวชนและวัยรุ่นติด
เกมส์ สิ่งลามก บุหรี่ เหล้า
สาเสพติด และท้องก่อนวัย
อันสมควร
๕) ประชาชนกรอายุตั้งแต่
๓๕ ขึ้นไป ไม่ได้ตรวจ
สุขภาพประจาปี จานวน
๒๙๑ คน
๖) ประชากรที่สูบบุหรี่
จานวน ๓๐๐ คน ดื่มสุรา
จานวน ๑๗๑ คน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลขนงพระ อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต
- ประชาชนบริโภค
น้าที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ

- ควบคุมการก้อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพื่อไม่เกิด
ปัญหาจากการ
ก่อสร้างอาคาร
- เด็กนักเรียนใน
- มีสื่อการเรียนการ
เขตรับผิดชอบ
สอนที่พอเพียง เด็ก
องค์การบริหารส่วน นักเรียนได้รับ
ตาบล
การศึกษาที่สูงขึ้น มี
งบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน
- ผู้สูงอายุและเด็ก
ในเขตรับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล
- ผู้พกิ ารในเขต
รับผิดชอบองค์การ
บริหารส่วนตาบล
- เยาวชนและวัยรุ่น
ในเขตรับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล
- ประชาชนในเขต
รับผิดชอบองค์การ
บริหารส่วนตาบลที่
อายุ ๓๕ ขึ้นไป
- ประชาชนที่สูบ
บุหรี่และดื่มสุรา

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ดี
- ผู้พิการได้รับความ
ช่วยเหลือในการ
ดารงชีวิตและทั่วถึง
- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ดี
- ประชาชนที่อายุ
๓๕ ขึ้นไปได้รับการ
ตรวจสุขภาพทุกคน
- ประชาชนเลิกสูบ
บุหรี่และเลิกดื่มสุรา
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ดาน

สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

๓. ด้านการ
๑) ประชาชนไม่มีการ
วางแผน การ
วางแผนในการ
ส่งเสริมการลงทุน ดาเนินงาน
พาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว
๒) ขาดแหล่งเงินลงทุน
ในการทากิจการและ
ประกอบอาชีพ
๓) ประชาชนขาด
สถานที่จาหน่ายสินค้า

๔. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

ขอบขายและ
ปริมาณของ
ปัญหา/
ความต้องการ
- การวางแผน

- การลงทุน
- การพาณิชย
กรรม

๔) ผลผลิตทาง
การเกษตรราคาตกต่า
ระยะทางในการขนส่ง
ผลผลิตไกลจากแหล่งรับ
ซื้อ
๕) ค่าแรงต่าค่าครองชีพ
สูงขาดแคลนการจ้าง
งาน
๖) ครัวเรือนมีรายได้
เฉลี่ยต่อปี ต่ากว่า
๓๐,๐๐๐ บาท
๗) ในเขตรับผิดชอบ
- การท่องเที่ยว
องค์การบริหารส่วน
ตาบลไม่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรม
การท่องเที่ยว
๑) การจราจรบนถนนมี - การจราจร
เพิ่มมากขึ้นอาจทาให้
เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้

พื้นที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต

- ประชาชนในเขต
รับผิดชอบองค์การ
บริหารส่วนตาบล

- ประชาชนสามารถวาง
แผนการดาเนินงานได้
เอง

- ประชาชนในเขต
รับผิดชอบองค์การ
บริหารส่วนตาบล
- ร้านค้าแผลงลอย

- มีแหล่งเงินทุนในการ
ทากิจการและประกอบ
อาชีพ
- ร้านค้าแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จาหน่ายสินค้า
- ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น

- เกษตรกรในพื้นที่

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง

- ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสม
กับค่าครองชีพ มีการ
จ้างงานมากขึ้น
- ประชาชนที่มี
- ไม่มีครัวที่ตกเกณฑ์
รายได้ต่ากว่าเกณฑ์ มาตรฐานรายได้
มาตรฐาน
- ในเขตรับผิดชอบ - มีแหล่งทองเที่ยวใน
องค์การบริหารส่วน เขตรับผิดชอบองค์การ
ตาบล
บริหารส่วนตาบลและ
ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
ประชาชนที่สัญจร มีระบบควบคุม
ไปมาบนถนน
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบเพื่อ
เตือนให้ระมัดระวัง
ดาน...

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลขนงพระ อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
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ดาน

สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
๒) มีการทาลายและลัก
ขโมยทรัพย์สินของ
ประชาชนและราชการ
รวมทั้งเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในชุมชน

๕. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

๓) เป็นพื้นที่ที่มีดินเค็ม
และน้าใต้ดินเป็นน้าเค็ม
หรือมีรสกร่อย ไม่
สามารถใช้ในการเกษตร
และอุปโภค-บริโภคได้

ขอบขายและ
ปริมาณของ
ปัญหา/
ความต้องการ
- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน

- ดินและน้าใต้ดิน

๔) มีปัญหาเรื่องขยะและ - สิ่งแวดล้อม
น้าเสียเพิ่มมากขึ้นส่งกลิ่น
เหม็นราคาญ

๖. ด้านศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีต ประเพรีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นถูกลืม
เลือนไปมาก

พื้นที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย
- ประชาชนและ
ส่วนราชการ

- มีการปูองกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจรปิด
การให้ผู้นา อปพร.
ควบคุมและระงับเหตุ
ทะเลาวิวาท
- พื้นที่ในเขต
- ปัญหาเรื่องดินเค็ม
รับผิดชอบองค์การ ลดลง จัดหาแหล่งน้า
บริหารส่วนตาบล จากแหล่งอื่นเพิ่มมาก
ขึ้น
- ผู้ประกอบการ
และชุมชนในเขต
พื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตาบล

- ศิลปะ วัฒนธรรม - ประชาชนในเขต
จารีต ประเพณีและ รับผิดชอบองค์การ
ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น บริหารส่วนตาบล
ถูกลืมเลือนไปมาก

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลขนงพระ อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต

- ปัญหาขยะและน้า
เสียลดลง
ผู้ประกอบการ
สามารถกาจัดขยะ
และน้าเสียเองได้โดย
ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน
- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในโอกาสต่างๆ เพื่อ
เป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพรีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ไม่ถูก
ลืมและคงอยู่สืบไป
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๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร์
ความ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
เชื่อมโยง
อปท.ใน
อปท.
กับ
เขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย

ความก้าวหน้ กลยุทธ์
าของ
เป้าหมาย

1
7
การพัฒนา
การ
และเพิ่ม พัฒนาการ
ศักยภาพ ท่องเที่ยว
การ
ศาสนา
แข่งขัน วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ ประเพณี
และกีฬา
3
การพัฒนา
เกษตกร
ของ
ประชาชน

5
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว

7
ประชาชนมี
งานทา มี
อาชีพและมี
รายได้ที่
เพียงพอ

ร้อยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดาเนินการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต

1

1

1

1

7
เสริมสร้าง
ความสามา
รถทาง
เศรษฐกิจ
และ
บรรเทา
ปัญหา
ความ
ยากจน

8
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบการผลิต
จาก
การเกษตรใน
ชุมชนมีความ
เข้มแข็งและ
พึ่งตนเองได้

ร้อยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดาเนินการ
พัฒนา

2

4

6

8

ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

ปีละ 1
โครงการ

กลยุทธ -ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเขา สานักปลัด
ที่ 8
แม่ชี หมู่ 6
-จัดตั้งศูนย์ประสานงานท่องเที่ยว
ตาบลขนงพระ
-พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
บริเวณแก่งหินเพลิง,ลาตะคอง
-พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม

อบต.
ขนงพระ

ปีละ 2
โครงการ

กลยุทธ - โครงการส่งเสริมเกษตรกรผลิตพืช
สานักปลัด
ที่ ๓
อินทรีย์
-โครงการฝึกอบรมเกษตรผสมผสานยุว
เกษตรกร ตาบลขนงพระ
-ส่งเสริมตลาดสีเขียว
-โครงการส่งเสริมการตั้งกลุ่มท่องเที่ยว
เชิงเกษตร
-โครงการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร
-โครงการสมุนไพรศึกษา
-โครงการผลิตพืชปลอดภัยกินได้อย่าง
มั่นใจ

อบต.
ขนงพระ

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

หน้ า ๘๖

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลขนงพระ อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร์
ความ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
เชื่อมโยง
อปท.ใน
อปท.
กับ
เขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

เป้าประสงค์

1
3
7
การพัฒนา การพัฒนา เสริมสร้าง
และเพิ่ม เกษตกร ความสามา
ศักยภาพ
ของ
รถทาง
การ
ประชาชน เศรษฐกิจ
แข่งขัน
และ
เศรษฐกิจ
บรรเทา
ปัญหา
ความ
ยากจน

8
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบการผลิต
จาก
การเกษตรใน
ชุมชนมีความ
เข้มแข็งและ
พึ่งตนเองได้

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

ร้อยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดาเนินการ
พัฒนา

ค่าเป้าหมาย

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔
2

4

6

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

8

หน้ า ๘๗

กลยุทธ์

ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

ปีละ 2 กลยุทธ -โครงการวิจัยดิน
สานักปลัด
โครงการ ที่ ๓
-โครงการศูนย์ป้องกันและกาจัด
ศัตรูพืช
-โครงการสารวจข้อมูลด้าน
การเกษตร
-โครงการ มัน ไม่แคร์เพลี้ยแป้ง
-ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
-จัดนิทรรศการแสดงภูมิปัญญา
ท้องถิ่นตาบล
ขนงพระ
-โครงการอบรมเพิ่มทักษะและรายได้
ในอาชีพให้กับประชาชนตาบลขนง
พระ

อบต.
ขนงพระ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลขนงพระ อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร์
ความ
ยุทธศาส ยุทธศาสตร์
เชื่อมโยง ตร์ อปท.
อปท.
กับ
ในเขต
ยุทธศาสตร์ จังหวัด
จังหวัด

เป้าประสงค์

1
6
2
การพัฒนา การ การพัฒนา
และเพิ่ม พัฒนา
ด้าน
ศักยภาพ
ด้าน โครงสร้าง
การ
โครงสร้า พื้นฐาน
แข่งขัน งพื้นฐาน
เศรษฐกิจ

1
โครงสร้าง
พื้นฐาน
สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการ
ได้มาตรฐาน

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

กลยุทธ์

ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

กองช่าง

อบต.
ขนงพระ

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔
การ
คมนาคม
ขนส่ง
สะดวก
รวดเร็วขึ้น

2

4

6

8

ปีละ 2 กลยุทธ์ -โครงการก่อสร้างถนน คสล.
โครงการ ที่ 7
-โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติก
-โครงการวางท่อระบายน้า
-โครงการขยายเขตไฟฟ้า
-โครงการติดตั้งกิ่งโคมไฟสาธารณะ
-โครงการขยายเขตและซ่อมแซมเสียง
ตามสาย
-โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน
- โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ
-โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล

หน้ า ๘๘

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลขนงพระ อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร์
ความ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
เชื่อมโยง
อปท.ใน
อปท.
กับ
เขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

2
ยกระดับ
สังคมให้
เป็นเมือง
น่าอยู่

เป้าประสงค์

2
3
4
การพัฒนา การสร้าง การจัดการ
ด้าน
สังคมให้มี ศึกษาและ
การศึกษา คุณภาพ
พัฒนา
ชีวิตที่ดี คุณภาพชีวิต
และอยู่ เด็ก เยาวชน
ร่วมกัน และประชาชน
อย่างมี
ให้มีสุขภาพ
ความสุข
อนามัยที่ดี

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

ร้อยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดาเนินการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต

ค่าเป้าหมาย

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔
2

4

6

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

8

หน้ า ๘๙

กลยุทธ์

ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

โครงการ กลยุทธ -โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
กอง
ต่อเนื่อง ที่ 2
บุคลากรทางการศึกษา
การศึกษา
ทุกปี
-โครงการสนับสนุนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
-โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
-โครงการประกันคุณภาพภายใน
-โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน
-โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและ
เยาวชน
-โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น
-โครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-โครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
และผลิตสื่อ

อบต.
ขนงพระ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลขนงพระ อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร์
ความ
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
เชื่อมโยงกับ อปท.ใน
อปท.
ยุทธศาสตร์ เขตจังหวัด
จังหวัด

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

กลยุทธ์

ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน หน่วย
ที่
สนับสนุน
รับผิดชอบ

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

2
2
3
2
ยกระดับ การพัฒนา การสร้าง
การพัฒนา
สังคมให้เป็น
ด้าน
สังคมให้มี คุณภาพชีวิตแก่
เมืองน่าอยู่ การศึกษา คุณภาพชีวิต เด็กสตรี คนชรา
ที่ดีและอยู่ ผู้ดอ้ ยโอกาสและ
ร่วมกันอย่าง การสงเคราะห์
มีความสุข
ต่างๆเพื่อให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

ร้อยละ
ของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดาเนินการ
พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิต

2

4

6

8

ปีละ 2 กลยุทธ์
โครงการ ที่ 8

-โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตาบล
ประจาปี
-โครงการส่งเสริมสนับสนุนด้าน
กีฬาของเด็กในตาบลขนงพระ
-โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา

กอง
อบต.
การศึกษา ขนงพระ
ฯ

2
3
4
การพัฒนา การสร้าง การจัดการศึกษา
ด้าน
สังคมให้มี
และพัฒนา
การศึกษา คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต เด็ก
ที่ดีและอยู่
เยาวชนและ
ร่วมกันอย่าง ประชาชนให้มี
มีความสุข สุขภาพอนามัยที่
ดี

ร้อยละ
ของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดาเนินการ
พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิต

2

4

6

8

ปีละ 2 กลยุทธ์
โครงการ ที่ 4

-โครงการยุวสภาวัฒนธรรมและกลุ่ม
อาสาอนุรักษ์สบื สานวัฒนธรรมตาบล

กอง
อบต.
การศึกษา ขนงพระ

หน้ า ๙๐

-โครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคม
ในมิติวัฒนธรรม(วัคซีนวัฒนธรรม
สร้างภูมิคุ้มกันของสังคม)
-โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
-โครงการจัดนิทรรศการแสดงผล
งานทางวิชาการ
-โครงการจัดสรรงบประมาณสมทบ
อาหารกลางวันและอาหารเสริม
(นม)ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลขนงพระ อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร์
ความ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
เชื่อมโยง
อปท.ใน
อปท.
กับ
เขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

2
ยกระดับ
สังคมให้
เป็นเมือง
น่าอยู่

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั
ผลผลิต/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย

ความก้าวหน้ กลยุทธ์
าของ
เป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

กลยุทธ์ -โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
สานักปลัด
ที่ 5
-โครงการรณรงค์และป้องกันการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของเด็กและ
เยาวชน
-โครงการเยาวชนร่วมใจต้านภัยยา
เสพติด
-โครงการสร้างภูมิคุ้มกันจากสาร
เสพติด
-โครงการสร้างความเข้มแข็งใน
ครอบครัว
กลยุทธ์ -โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก
กอง
ที่ 6
-โครงการพัฒนาศักยภาพ
สาธารณสุข
อาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน
-โครงการป้องกันการจมน้า
-โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

อบต.ขนง
พระ

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

4
3
4
การพัฒนา การสร้าง การจัดการ
สังคม
สังคมให้มี ศึกษาและ
คุณภาพ
พัฒนา
ชีวิตที่ดี คุณภาพชีวิต
และอยู่ เด็ก เยาวชน
ร่วมกัน และประชาชน
อย่างมี
ให้มีสุขภาพ
ความสุข
อนามัยที่ดี

ร้อยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดาเนินการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต

2

4

6

8

ปีละ 2
โครงการ

5
3
4
การพัฒนา การสร้าง
การจัดการ
ด้าน
สังคมให้มี ศึกษาและ
สาธารณ คุณภาพ
พัฒนา
สุข
ชีวิตที่ดี คุณภาพชีวิต
และอยู่ เด็ก เยาวชน
ร่วมกัน และประชาชน
อย่างมี
ให้มีสุขภาพ
ความสุข
อนามัยที่ดี

ร้อยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดาเนินการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต

2

4

6

8

ปีละ 2
โครงการ

หน้ า ๙๑

อบต.ขนง
พระ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลขนงพระ อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร์
ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
กับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต
อปท.
ผลผลิต/
จังหวัด
จังหวัด
โครงการ
3
10
บริหารจัดการ
ด้านการ
ทรัพยากรธรรม อนุรักษ์
ชาติและ
ทรัพยากรธร
สิ่งแวดล้อมให้มี รมชาติและ
ความสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

8
ยุทธศาสตร์
การอนุรักษ์
และพัฒนา
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความ
ยั่งยืน

10
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ได้รับการ
ดูแล รักษา

ร้อยละ
ของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดาเนินกา
รพัฒนา

ค่าเป้าหมาย
๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔
2 4 6 8

หน้ า ๙๒

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

กลยุทธ์

ปีละ 2 กลยุทธ์
โครงการ ที่ 11

ผลผลิต/โครงการ

-พัฒนาความรู้ในการคัด
แยกขยะ
-ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระ
เกียรติ
-รักษ์ตะกอง รักษ์คลอง
บ้านเรา
-ส่งเสริม สนับสนุนการ
อนุรักษ์ จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
มลพิษ
-โครงการกลุ่มพิทักษ์
อนุรักษ์น้าเพื่อการเกษตร
-เฝ้าระวังคุณภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

หน่วยงานที่ หน่วย
รับผิดชอบ สนับสนุน

กอง
สาธารณสุข,
สานักปลัด

อบต.
ขนงพระ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลขนงพระ อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร์
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสต เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
อปท.ในเขต ร์ อปท.
ผลผลิต/
จังหวัด
โครงการ

ค่าเป้าหมาย

ความก้า
วหน้า
ของ
๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ เป้าหมา
ย
4
1
1
8
ประชาชน 1 1 2 3 สามารถ
การเสริมสร้าง การสานต่อ การสาน เพิ่ม
มีรายได้
ดาเนินก
ความมั่นคงทุก
แนว
ต่อแนว ประสิทธิภา เพิ่มขึ้น
ารได้ 7
มิติเพื่อปกป้อง พระราชดาริ พระราชดา พระบบการ ร้อยละ ๕
โครงการ
สถาบันหลักของ
ริ
ผลิตจาก
ชาติและความ
การเกษตร
ปลอดภัยในชีวิต
ในชุมชนมี
และทรัพย์สิน
ความ
ของประชาชน
เข้มแข็งและ
พึ่งตนเองได้
9
การดาเนิน
ชีวิตและการ
ทางานตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง

หน้ า ๙๓

กลยุทธ์

ผลผลิต/โครงการ

กลยุทธ์
ที่ ๓

- โครงการฝึกอบรม ศีกษาดู
งานด้านเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดาริ (จาก
แผนชุมชน ปี 60) (จากแผน
เศรษฐกิจฯ ปี ๖๐)
- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
- โครงการสวนพฤษศาสตร์
โรงเรียน

หน่วยงา หน่วย
นที่
สนับสนุน
รับผิดช
อบ
สานัก
ปลัด

อบต.
ขนงพระ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลขนงพระ อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร์
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสต
อปท.ในเขต ร์ อปท.
จังหวัด

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

4
9
3
3
การเสริมสร้าง
การรักษา การสร้าง การป้องกัน
ความมั่นคงทุก ความสงบ สังคมให้มี และบรรเทา
มิติเพื่อปกป้อง ปลอดภัยใน คุณภาพ สาธารณภัยใน
สถาบันหลักของ ชีวิตและ
ชีวิตที่ดี
ชีวิตและ
ชาติและความ
ทรัพย์สนิ
และอยู่
ทรัพย์สิน
ปลอดภัยในชีวิต
ร่วมกัน
ทั่วถึงและมี
และทรัพย์สิน
อย่างมี ประสิทธิภาพ
ของประชาชน
ความสุข

ร้อยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดาเนินการ

ค่าเป้าหมาย

ความก้า กลยุทธ์
วหน้า
ของ
๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ เป้าหมา
ย
2 4 6 8 ปีละ 2 กลยุทธ์
โครงการ ที่ 12

หน้ า ๙๔

ผลผลิต/โครงการ

-โครงการจัดตั้งศูนย์
อานวยการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาล
-โครงการสวมหมวกนิรภัย
ปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์
-โครงการอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน
-โครงการเด็กดับเพลิง
-โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
การป้องกันภัยจากธรรมชาติ
-โครงการอบรมและ
พัฒนาการป้องกัน และระงับ
อัคคีภัย

หน่วยงา หน่วย
นที่
สนับสนุน
รับผิดช
อบ
สานัก
ปลัด

อบต.
ขนงพระ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลขนงพระ อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร์
ความ
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
เชื่อมโยง
อปท.ใน
อปท.
กับ
เขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

เป้าประสงค์

5
8
6
6
การพัฒนา ด้านการ การบริหาร พัฒนาระบบ
ระบบการ บริหาร
ราชการ
การบริหาร
บริหาร
จัดการ
ตาม
จัดการมี
จัดการ บ้านเมืองที่ หลักการ ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ
ดี
บริหาร
บุคลากรของ
บ้านเมืองที่ องค์กรได้รับการ
ดี
พัฒนาและมี
ระบบ
เทคโนโลยีที่
ทันสมัย และ
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย

ความก้าว กลยุทธ์
หน้าของ
เป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน หน่วย
ที่
สนับสนุน
รับผิดชอบ

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔
ร้อยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดาเนินการ
พัฒนา

2

4

6

8

หน้ า ๙๕

โครงการ กลยุทธ์ -เงินสารองจ่าย
ต่อเนื่อง ที่ 10 -เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญ
ทุกปี
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท)
-รายจ่ายตามข้อผูกพัน
-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
-เบี้ยยังชีพผู้พิการ
-โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทางานของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต.พนักงาน ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างอบต.
-ฝึกอบรมด้านวิชาการคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.
พนักงานลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้าง อบต.ขนงพระ
-จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์งานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลขนงพระ

ทุกส่วน
ราชการ

อบต.
ขนงพระ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลขนงพระ อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร์
ความ
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสต
เชื่อมโยงกับ อปท.ในเขต ร์ อปท.
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
จังหวัด

เป้าประสงค์

5
8
6
6
การพัฒนา
ด้านการ การบริหาร พัฒนาระบบ
ระบบการ
บริหาร
ราชการ
การบริหาร
บริหารจัดการ จัดการ
ตาม
จัดการมี
ภาครัฐ
บ้านเมืองที่ดี หลักการ ประสิทธิภาพ
บริหาร บุคลากรของ
บ้านเมือง องค์กรได้รับ
ที่ดี
การพัฒนา
และมีระบบ
เทคโนโลยีที่
ทันสมัย และ
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ
ร้อยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดาเนินการ
พัฒนา

ค่าเป้าหมาย
๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔
2 4 6 8

หน้ า ๙๖

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

กลยุทธ์

โครงการ กลยุทธ์
ต่อเนื่อง ที่ 10
ทุกปี

ผลผลิต/โครงการ

-ดูแลรักษาสนามฟุตบอลและ
ปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณที่ทา
การ อบต.
-ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามแยก
และจุดสาคัญ ๆ ภายในตาบล
-ท้องถิ่นจิตอาสาพัฒนาชุมชน
ให้น่าอยู่
-ปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ
-ค่าใช้จ่ายสาหรับเลือกตั้งของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-ค่าใช้จ่ายในการจัดทาระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas)
-ค่าอาหารเสริม(นม)
-วางและปรับปรุงผังเมืองรวม/
ชุมชน
-อบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย
เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้
ชีวิตประจาวัน
-เวทีประชาคมเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

หน่วยงาน หน่วย
ที่
สนับสนุน
รับผิดชอบ
ทุกส่วน
ราชการ

อบต.
ขนงพระ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลขนงพระ อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร์

หน้ า ๙๗

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลขนงพระ อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

