
 

 

แผนพัฒนา 5 ป  

(พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

อําเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 
 

 

 

 



 

 

สวนที่  1   

สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบล 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว   กระทรวงมหาดไทยไดประกาศจัดตั้งเปนองคการ

บริหารสวนตําบลเม่ือวันท่ี  31  มีนาคม  พ .ศ. 2539  โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  40  และมาตรา  

41  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  

 ใหองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาวมีเขตตามเขตตําบล   ตามกฎหมายลักษณะ

ปกครองทองท่ี  ยกเวนสวนท่ีอยูในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลท่ีมีอยูในตําบลนั้น กรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับแนวเขต

ขององคการบริหารสวนตําบลใด   ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล  นายอําเภอ  ผูวาราชการจังหวัด    และ

หัวหนาฝายบริหารของราชการบริหารสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของรวมกันวินิจฉัย 

 
 

1.  ดานกายภาพ 

1.1   ท่ีตั้ง   ตําบลหนองหญาขาวตั้งอยูในอําเภอสีค้ิว  จังหวัดนครราชสีมา  มีระยะทางหางจาก

ท่ีวาการอําเภอประมาณ 21 กิโลเมตร และหางจากจังหวัดนครราชสีมาเปนระยะทางประมาณ  61 กิโลเมตร 

โดยมีอาณาเขตติดตอ    ดังนี้ 

ทิศเหนือ         ติดตอกับ   ตําบลกฤษณา    

ทิศใต          ติดตอกับ   ตําบลคลองไผและตําบลลาดบัวขาว 

ทิศตะวันออก  ติดตอกับ   ตําบลสีค้ิวและตําบลกุดนอย 

ทิศตะวันตก     ติดตอกับ   ตําบลดอนเมืองและตําบลหนองน้ําใส 

1.2  สภาพภูมิประเทศ     

                       เปนลักษณะท่ีราบเชิงเขา มีภูเขาอยูทางทิศใตตลอดจนถึงทิศตะวันตก  โดยแบงออกตาม  

ลักษณะพ้ืนท่ีไดดังนี้ 

    -    ภูเขา    25  %  สูงจากระดับน้ําทะเล   550  เมตร 

- ท่ีดอน  42  %   สูงจากระดับน้ําทะเล  350  เมตร 

- ท่ีราบ   20  %  สูงจากระดับน้ําทะเล  320  เมตร 

- ท่ีราบลุม  10 %  สูงกวาระดับน้ําทะเล  290  เมตร 

       พ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบเชิงเขาและท่ีดอนเหมาะสําหรับปลูกพืชไร  ไมผลและทําทุงหญา

เลี้ยงสัตว ท่ีราบและท่ีราบลุมใชในการทําไรและทํานา สวนสภาพท่ีเปนภูเขาบางสวนยังคงเปนปาท่ีควรอนุรักษ

ไว  
 

 

                1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 

ภูมิอากาศรอนชื้น  แบงออกเปน  3  ฤดู 

1.4  ลักษณะของดิน 

ดินรวนปนทราย 

1.5   ลักษณะของแหลงน้ํา 



 

 

เปนแหลงน้ําจืด  และน้ํากรอย   

1.6  ลักษณะของไมและปาไม 

มีพ้ืนท่ีปาไมบริเวณภูเขา 

 

       2.  ดานการเมือง/การปกครอง 

  2.1  เขตการปกครอง   

        ตําบลหนองหญาขาว  แบงการปกครองออกเปน  15  หมูบาน 

  2.2   การเลือกตั้ง 

             ตําบลหนองหญาขาวอยูในเขตเลือกตั้งท่ี  14  ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

จังหวัดนครราชสีมา 

 

        3.   ประชากร 

มีประชากรในพ้ืนท่ีรวมท้ังสิ้น   9,879  คน  แยกเปนชาย    4,990  คน  หญิง  4,889  คน           

มีความหนาแนนเฉลี่ย  64  คนตอตารางกิโลเมตร    แยกเปน 
 

 

หมูท่ี ช่ือบาน พ้ืนท่ี(ไร) ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

1   บานหนองไผ 10,480 393 391 383 774 

2  บานโนนกราด 7,000 291 458 490 948 

3  บานหนองหญาขาว 2,982 397 423 451 874 

4  บานวะยาว 6,150 206 414 390 804 

5  บานลําบานใหม 9,225 221 390 346 736 

6  บานมอดินแดง 8,500 209 317 272 589 

7  บานโศกรวก 4,705 145 217 233 450 

8  บานดงลําใย 5,400 92 129 133 262 

9  บานซับชุมพล 6,210 212 377 361 738 

10  บานหนองหาน 10,138 383 484 440 924 

11  บานหนองไผพัฒนา 6,995 181 330 325 655 

12  บานทรัพยสมบูรณ 4,877 123 227 213 440 

13  บานคลองดินดํา 4,320 93 170 173 343 

14  บานคลองยางพัฒนา 3,643 204 384 403 787 

15 บานโนนสระสามัคคี 3,200 178 367 338 705 



 

 

รวม 90,625 3,328 5,078 4,951 10,029   

 

 

        4.   สภาพทางสังคม 

  4.1  การศึกษา 

ตําบลหนองหญาขาวมีสถานศึกษาท้ังสิ้น  7  แหง  แบงเปนโรงเรียนประถมศึกษา  6  แหง 

และโรงเรียนมัธยมศึกษา  1  แหง  ไดแก  โรงเรียนสีค้ิวหนองหญาขาว   ขอมูลโรงเรียนประถมศึกษา   

 

รายชื่อโรงเรียน จํานวนนักเรียน 

โรงเรียนหนองไผ  (หมู  1) 88 

โรงเรียนโนนกราดสามัคคี  (หมู  2) 157 

โรงเรียนบานหนองหญาขาว  (หมู  3) 213 

โรงเรียนบานโนนสงา  (หมู  8) 180 

โรงเรียนบานซับชุมพล  (หมู  9) 66 

โรงเรียนบานหนองหาน  (หมู  10) 106 

 

ขอมูลโรงเรียนมัธยมศึกษา  (2559) 

รายชื่อโรงเรียน จํานวนนักเรียน 

โรงเรียนสีค้ิวหนองหญาขาว  (หมู  1) 273 
 

4.2   สาธารณสุข 

       โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ                  จํานวน 1     แหง 

4.3   อาชญากรรม 

         มีปอมตํารวจภูธร ประจําตําบลหนองหญาขาว   จํานวน 1    แหง  

  4.4   ยาเสพติด 

       ตําบลหนองหญาขาว  ไมมีปญหายาเสพติด 

 4.5   การสังคมสงเคราะห  

       ผูสูงอายุ    จํานวน  1,182  คน 

       ผูพิการ  จํานวน     229 คน   

        ผูปวยเอดส  จํานวน       -   คน 

 

       5.   ระบบบริการพ้ืนฐาน 

  5.1  การคมนาคมขนสง 

       มีถนน  จํานวน  81  สาย   

  5.2  การไฟฟา  

       ครัวเรือนมีไฟฟาใชครอบคลุมประมาณ  90%  



 

 

    5.3  การประปา  

       มีระบบประปาหมูบานทุกหมูบาน  จํานวน  29  แหง 

  5.4  โทรศัพท  

       มีสัญญาณโทรศัพทครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีของตําบลครบทุกระบบ  

 5.5  ไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสง  และวัสดุ   ครุภัณฑ 

       มีตูไปรษณีย    จํานวน  1  แหง  

 

       6.   ระบบเศรษฐกิจ 

  6.1  การเกษตร 

       เกษตรกรปลูกพืชไร  ไดแก  มันสําปะหลัง  ออย  ขาวโพด 

  6.2  การทองเท่ียว 

       มีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ  เชน  ถํ้าเขาจันทรงาม  และการใชพ้ืนท่ีบนเขาสะเดาเปน

สนามบินพารามอเตอร   และมีรีสอรท จํานวน  3  แหง 

 

        7.   เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น  (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 

  7.1  ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบานหรือชุมชน 

                         ประชากรในตําบลหนองหญาขาว  สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมาณ รอยละ

75   ของประชากรท้ังหมด พ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบเชิงเขาและท่ีดอนเหมาะสําหรับปลูกพืชไรและไมผล  

สําหรับทุงหญา เหมาะในการเลี้ยงสัตวท่ีราบและท่ีลุมใชในการทําไร  และทํานา  ไดแก  ออย มันสําปะหลัง  

ขาว  และขาวโพด เปนตน  นอกจากนั้น ยังประกอบอาชีพ รับจาง คาขาย  ธุรกิจสวนตัว  รับราชการ   

   7.2   ขอมูลดานการเกษตร   มีเนื้อท่ีโดยประมาณ 145 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  

90,625 ไร   จําแนกพ้ืนท่ีใชสอยในเขตตําบลออกไดดังนี้ 
 

 

หมูท่ี 

 

ช่ือบาน 
 

พ้ืนท่ีท้ังส้ิน 
 

ทํานา(ไร) 
 

ทําไร(ไร) 
 

ทําสวน 
 

อ่ืน ๆ 

1  บานหนองไผ 10,480 775 5,519 160 4,026 

2  บานโนนกราด 3,800 550 2,800 140 900 

3  บานหนองหญาขาว 2,982 530 1,162 202 1,194 

4  บานวะยาว 6,150 899 3,860 258 1,133 

5  บานลําบานใหม 9,225 873 6,500 445 1,407 

6  บานมอดินแดง 8,500 114 4,840 640 2,906 

7  บานโศกรวก 4,705 600 3,120 172 813 

8  บานดงลําใย 5,400 920 3,190 140 1,150 

9  บานซับชุมพล 6,210 680 4,500 302 728 

10  บานหนองหาน 10,138 - 4,530 234 5,374 



 

 

11  บานหนองไผพัฒนา 6,995 390 3,550 120 2,935 

12  บานทรัพยสมบูรณ 4,877 373 3,300 140 1,064 

13  บานคลองดินดํา 4,320 380 2,854 119 967 

14  บานคลองยางพัฒนา 3,643 796 1,745 135 861 

15 บานโนนสระสามัคคี 3,200 400 1,450 150 610 

รวม 90,625 8,280 52,920 3,357 26,068 
 

      

  7.3   ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร  

          แหลงน้ําทางการเกษตร   จํานวน  15   แหง  

          7.4   ขอมูลดานแหลงน้ํากิน  น้ําใช  (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค  บริโภค) 

          แหลงน้ําอุปโภค  บริโภค   จํานวน  20  แหง  

 

8.   ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

    8.1  การนับถือศาสนา 

         นับถือศาสนาพุทธ   90 %   

 8.2   ประเพณแีละงานประจําป 

         งานประเพณีสงกรานต   งานประเพณีลอยกระทง    งานไหวศาลตาปูประจําหมูบาน 

งานวันเด็ก    

 

9.   ทรัพยากรธรรมชาต ิ

  9.1  น้ํา 

          มีแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค  บริโภค  และเพ่ือการเกษตรเพียงพอ  จํานวน  15  แหง 

          9.2  ภูเขา 

        พ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบเชิงเขาและท่ีดอน 

             

 
 

................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

สวนท่ี  2 

ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

1.  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

ในการกระจายอํานาจการบริหารของรัฐไปสูองคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาว  ตามพระราชบัญญัติ

กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับข้ันตอนและกระบวนการ

ในการถายโอนภารกิจ  งบประมาณ  และอัตรากําลังของราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคไปใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยมีกําหนดระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีระบุไวอยางชัดเจนวา  ในอนาคตอันใกลนี้

องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะไดรับการจัดสรรงบประมาณในสัดสวนท่ีสูงข้ึน  มีอัตรากําลังมากข้ึน  รวมท้ังมี

ภารกิจและหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมข้ึนตามกันไปดวย 

จากผลการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงจะตองมี

การเตรียมการเพ่ือรองรับมาตรการในการถายโอนภารกิจ  งบประมาณและอัตรากําลังจากหนวยงานสวนกลาง

และสวนภูมิภาคตามท่ีกฎหมายกําหนด  เพ่ือท่ีจะสามารถปฏิบัติภารกิจตามท่ีไดรับมอบหมายไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงหมายความวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองเรงกําหนดจุดหมายหรือทิศทางในการพัฒนา

ของตนใหชัดเจน มีการกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับจุดมุงหมายในการพัฒนาอยาง

เปนระบบ  โดยมีความครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุกๆ  ดาน อันเปนการแสดงใหเห็นถึงความพรอมและ

ศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะสามารถบริหารงานในความรับผิดชอบตามท่ีราชการสวนกลางและ

ราชการสวนภูมิภาคจะถายโอนมาใหอยางมีประสิทธิภาพ 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึงถือเปนเครื่องมือสําคัญอยางยิ่งท่ีจะชวยสนับสนุนในการวิเคราะหสภาพ

ปญหา/ความตองการขององคการบริหารสวนตําบล  เพ่ือนําไปสูการกําหนดจุดมุงหมายในการพัฒนา  การ

กําหนดภารกิจ  และแนวทางการดําเนินงานเพ่ือนําไปสูจุดมุงหมายดังกลาวอยางเปนระบบ  ซ่ึงจะชวยใหการ

กําหนดแผนงาน/โครงการ มีทิศทางท่ีสอดคลองและประสาน  สนับสนุนในจุดมุงหมายรวมกัน  ซ่ึงนอกจากจะทํา

ใหปญหา/ความตองการไดรับการตอบสนองอยางเหมาะสมแลว  ยังเปนการบริหารทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด

ใหเกิดประโยชนสูงสุดในขณะเดียวกันดวย 

หลักการสําคัญท่ีถือเปนหัวใจของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาก็คือ  การกําหนดจุดมุงหมายการ

พัฒนาและการกําหนดแนวทางการพัฒนาท่ีจะนําไปสูการบรรลุผลตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว  ท้ังนี้เพราะหาก

ไมมีจุดมุงหมายในการพัฒนาท่ีชัดเจนแลว  การบริหารงานก็จะเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนาไปเรื่อยๆ  เม่ือมี

ปญหาอยางซํ้าซอนและไมมีท่ีสิ้นสุดแลว  ยังอาจทําใหปญหามีความรุนแรงมากข้ึนจนเกินศักยภาพและแกไขได  

ดังนั้น การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาในครั้งนี้  จึงเปนโอกาสอันดีท่ีจะไดกําหนดจุดมุงหมายและแนว

ทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับสภาพปญหา  ความตองการ  และศักยภาพอยางเปนระบบ  ซ่ึงนอกจากจะเปนการ

พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใตทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดแลว  ยังเปนการเตรียมความพรอม

เพ่ือรองรับการถายโอนภารกิจจากหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาคอีกทางหนึ่งดวย 

 

 



 

 

 

 

 

1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580)  

วิสัยทัศนประเทศไทย 
 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก  

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 

 1.1 ประชาชนอยูดีกินดีและมีความสุข 

 1.2  บานเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 1.3 กองทัพ หนวยงานดานความม่ันคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ     
          พรอมในการปองกันและแกไขปญหาความม่ันคง 1.  
 1.4 ประเทศไทยมีบทบาทดานความม่ันคงเปนท่ีชื่นชมและไดรับการยอมรับโดยประชาคม 
      ระหวางประเทศ 

 1.5 การบริหารจัดการความม่ันคงมีผลสําเร็จท่ีเปนรูปธรรมอยางมีประสิทธิภาพ                     

2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

2.1 ประเทศไทยเปนประเทศท่ีพัฒนาแลวเศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน  

2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน                                                      

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

 ๓.๑ คนไทยเปนคนดีคนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 

      ๓.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 

 4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

      ๔ .๑ สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ 

          ๔.๒ กระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสใหทุกภาคสวนเขามา 
  เปนกําลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ  

      ๔ .๓ เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัด       
  การตนเอง  เพ่ือสรางสังคมคุณภาพ 

 5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเตบิโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

       ๕.๑ อนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม ใหคนรุนตอไปไดใช 
    อยางยั่งยืน มีสมดุล  
 

     ๕ .๒ ฟนฟูและสรางใหมฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือลดผลกระทบทางลบ 
  จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ
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 ๕ .๓ ใชประโยชนและสรางการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมดุล 

  ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ  
 

 ๕ .๔ ยกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกําหนดอนาคตประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

  และวัฒนธรรม บนหลักของการมีสวนรวม และธรรมาภิบาล  

 6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ๒ .๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนอง  
  ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส   

 ๒ .๒ ภาครัฐมีขนาดท่ีเล็กลง พรอมปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 
 

 ๒ .๓ ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

 ๒ .๔ กระบวนการยุติธรรม เปนไปเพ่ือประโยชนตอสวนรวมของประเทศ 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 256๑-2564) 

       1. การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

  ๑.๑ เพ่ือปรับเปลี่ยนใหคนในสังคมไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม  

๑.๒ เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยใหมีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 

๑.๓ เพ่ือสงเสริมใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดีตลอดชวงชีวิต  

๑.๔ เพ่ือเสริมสรางสถาบันทางสังคมใหมีความเขมแข็งเอ้ือตอการพัฒนาคนและประเทศ 

       2. การสรางความเปนธรรมลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

๒.๑ เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมใหแกกลุมประชากรรอยละ ๔๐ ที่มีรายไดต่ําสุด  

๒.๒ เพ่ือใหคนไทยทุกคนเขาถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพไดอยางท่ัวถึง   

๒.๓ เพ่ือสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

      3. สรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 

3.1 เพ่ือสรางความเขมแข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจใหสนับสนุนเปาหมายการเพ่ิมรายได

ตอหัว     

๓.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายไดเดิมและสรางฐานการผลิตและรายไดใหม  

                     3.1 เพ่ือสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการแบงปน  

ผลประโยชนอยางเปนธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

3.1. เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสรางความเขมแข็งและรักษาวินัยทางการเงิน     

 การคลัง และพัฒนาเครื่องมือทางการเงินท่ีสนับสนุนการระดมทุนท่ีมีประสิทธิภาพ    

3.2 สรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจรายสาขาเพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการ

 แขงขัน ของภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการคาการลงทุน ดังนี้ 
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3.๒.1 เพ่ือสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสรางมูลคาและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของ 

 สินคาและบริการ  

3.๒. 2 เพ่ือสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพใหเปนฐานรายไดใหมท่ีสําคัญ พัฒนาระบบ 

 การบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการปรับตัวใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

 ภูมิอากาศเพ่ือใหฐาน การผลิตภาคเกษตรและรายไดเกษตรกรมีความม่ันคง  

3.๒. 3 เพ่ือเรงผลักดันใหสินคาเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเดนในดานคุณภาพ 

 มาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก   

3.๒. 4 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของอุตสาหกรรมสําคัญเดิมใหสามารถตอยอดสูอุตสาหกรรมแหง 

 อนาคตท่ีใชเทคโนโลยีสมัยใหมอยางเขมขน และสรางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม

 บนฐานของความเปน มิตรตอสิ่งแวดลอม   

๓.๒.๕ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหมในการปรับตัวสู 

 เศรษฐกิจฐานบริการท่ีเขมแข็งข้ึน รวมท้ังพัฒนาอุตสาหกรรมทองเท่ียวใหเติบโตอยางสมดุล

 และยั่งยืน    

๓.๒.๖ เพ่ือพัฒนาปจจัยสนับสนุนและอ านวยความสะดวกทางการคาและการลงทุนให 

 สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการไทย รวมท้ังพัฒนาสังคม

 ผูประกอบการ   

๓.๒.๗ เพ่ือพัฒนาระบบการเงินของประเทศใหสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถใน การ

 แขงขันของภาคการผลิตและบริการ การคา และการลงทุน   

๓.๒.๘ เพ่ือสรางความเขมแข็งขององคกรการเงินฐานรากและระบบสหกรณให สนับสนุน 

 บริการทางการเงินในระดับฐานรากและเกษตรกรรายยอย  

      4. การเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 

  ๔.๑ รักษา ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม  

  ๔.๒ สรางความม่ันคงดานน้ําของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ําท้ังระบบใหมี 

  ประสิทธิภาพ  

  ๔.๓ บริหารจัดการสิ่งแวดลอม และลดมลพิษใหมีคุณภาพดีข้ึน  

  ๔.๔ พัฒนาขีดความสามารถในการลดกาซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจาก 

  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ  

     5. ดานความม่ันคง 

  ๕.๑ เพ่ือปกปองสถาบันพระมหากษัตริยและเสริมสรางความม่ันคงภายใน รวมท้ังปูองกัน

  ปญหา ภัยคุกคามท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ  
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  ๕.๒ เพ่ือสรางความพรอมและผนึกกําลังของทุกภาคสวน ใหมีขีดความสามารถในการบริหาร 

  จัดการดานความม่ันคง และมีศักยภาพในการปูองกันและแกไขสถานการณท่ีเกิดจากภัย 

  คุกคามท้ังภัยทาง ทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ   

  ๕.๓ เพ่ือเสริมสรางความรวมมือดานความม่ันคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษา 

  ความสงบสุขและผลประโยชนของชาติ   

  ๕.๔ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารนโยบายดานความม่ันคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ 

  สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความเปนเอกภาพ  

    6. การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

  ๑.๑ เพ่ือใหภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการท่ีดี และไดมาตรฐานสากล  

  ๑.๒ เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการบริหารจัดการและใหบริการแกประชาชนใน

  ทองถ่ิน ไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปรงใสตรวจสอบได    

  ๑.๓ เพ่ือลดปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ  

  ๑.๔ เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายใหสามารถอํานวยความสะดวกดวย 

  ความ รวดเร็วและเปนธรรมแกประชาชน ๒  

   7. ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 

  ๑.๑ เพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกดานการขนสงและการคา รวมท้ังมี

  กลไก กํากับ ดูแล การประกอบกิจการขนสงท่ีมีประสิทธิภาพและโปรงใสใหสามารถ    

                     สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  และยกระดับคุณภาพชีวิต

  ใหแกประชาชน   

  ๑.๒ เพ่ือสรางความม่ันคงทางพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน และสงเสริมการใช 

  พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน  

  ๑.๓ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการใหบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลอยางท่ัวถึง 

  ท้ังประเทศ ในราคาท่ีเหมาะสมเปนธรรม และสงเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม และนวัตกรรม รวมท้ัง

  พัฒนาระบบ ความปลอดภัยทางไซเบอรใหมีความม่ันคง และคุมครองสิทธิสวนบุคคลใหแก

  ผูใชบริการ  

  ๑.๔ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานดานน้ําประปาท้ังใน

  เชิง ปริมาณและคุณภาพใหครอบคลุมท่ัวประเทศ ลดอัตราน้ําสูญเสียในระบบประปา     

  และสรางกลไกการบริหาร จัดการการประกอบกิจการน้ําาประปาในภาพรวมของประเทศ  

  ๑.๕ เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องท่ีเกิดจากลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือลดการ 

  นําเขาจาก ตางประเทศ และสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ 
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    8. ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

  ๘ .๑ เพ่ือสรางความเขมแข็งและยกระดับความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ข้ัน

  กาวหนา ใหสนับสนุนการสรางมูลคาของสาขาการผลิตและบริการเปาหมาย  

   ๘.๒ เพ่ือสรางโอกาสการเขาถึงและนําเทคโนโลยีไปใชใหกับเกษตรกรรายยอย วิสาหกิจ 

  ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม   

  ๘.๓ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมท่ีมุงเนนการลดความเหลื่อมล าและยกระดับคุณภาพชีวิตของ 

  ประชาชน ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสทางสังคม และเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดลอม   

  ๘.๔ เพ่ือบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม         

  ใหสามารถ ดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  

   9. การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

  ๙.๑ เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสูภูมิภาคอยางท่ัวถึงมากข้ึน  

  ๙.๒ เพ่ือพัฒนาเมืองศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยูส าหรับคนทุกกลุม  

  ๙.๓ เพ่ือพัฒนาและฟนฟูพ้ืนท่ีฐานเศรษฐกิจหลักใหขยายตัวอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

  และ เพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  

  ๙.๔ เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมใหสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและ 

  การพัฒนาในพ้ืนท่ีอยางยั่งยืน  

 10. ดานการตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน และภูมิภาค 

  ๑๐.๑ เพ่ือใชประโยชนจากจุดเดนของท าเลท่ีตั้งของประเทศไทยท่ีเปนจุดเชื่อมโยงสําคัญ

  ของแนวระเบียงเศรษฐกิจตางๆ ใหเกิดประโยชนอยางเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ

  และสังคมของไทย  

  ๑๐.๒ เพ่ือขยายโอกาสดานการคาการลงทุนระหวางประเทศ และยกระดับใหประเทศเปน

  ฐานการผลิตและการลงทุนท่ีมีศักยภาพและโดดเดน   

  ๑๐.๓ เพ่ือเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกดวยการสงเสริมบทบาทท่ีสรางสรรคของไทยใน

  กรอบ ความรวมมือตางๆ รวมท้ังการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใตกรอบ 

  เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ( Sustainable Development Goals: SDGs)   

 ๑.๓  แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒   (เชียงราย-พะเยา-แพร-นาน) 

วิสัยทัศนกลุมจังหวัด 

  “ประตูการคาสูสากล โดดเดนวัฒนธรรมลานนา   

                    สินคาเกษตรปลอดภัย      ประชาชนรวมใจอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ” 

ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 



- 6 - 

 

1. พัฒนาสภาพแวดลอมในการพัฒนาการคา การลงทุน และโลจิสติกสเชื่อมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและ

เตรียมพรอมรับความรวมมือประชาคมอาเซียน 

2. การสรางความเขมแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือเพ่ิม

มูลคาสินคาเกษตรปลอดภัยท่ีมีศักยภาพ 

3. พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ วัฒนธรรมเละสุขภาพ 

เพ่ือเปนฐานการพัฒนาชุมอยางยั่งยืน 

4. ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณและการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมโดยการมีสวนรวมของ

ชุมชนสูการเปนกลุมจังหวัดสีเขียว 

แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา ๔  ป ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕6๕ )  

วิสัยทัศน     

“แหลงผลิตเกษตรปลอดภัย สังคมเขมแข็ง ภายใตการเปนประชาคมอาเซียน” 

พันธกิจ 

1. พัฒนาผลผลิตเกษตรปลอดภัยในพ้ืนท่ีเปาหมายเดิมและขยายในพ้ืนท่ีเปาหมายใหม  

 2. เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน สรางความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน และขยายมูลคาการคา

ชายแดน 

 3. สงเสริมและพัฒนาการเปนเมืองทองเท่ียว เชิงอนุรักษเรียนรูวิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจอยาง

สรางสรรค 

 4. สงเสริมใหประชาชน ตระหนักถึงอัตลักษณและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี        มีความม่ันคง ชุมชนเขมแข็ง

และอยูรวมกันอยางมีความสุขเพ่ิมทักษะและสมรรถนะ ของการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม  

 5. สงเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม แบบ  มีสวนรวม  

 6. สงเสริมความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน 

 

เปาประสงครวม : 

จังหวัดมีพ้ืนท่ีเกษตรปลอดภัย มีชองทางการตลาด ผลผลิตเกษตรปลอดภัยมีการขยายตัว ประชาชนมี

รายได มีความเปนอยูท่ีดี มีมูลคา การคา การลงทุน การทองเท่ียว การคาชายแดน มีความม่ันคงปลอดภัยชุมชน

เขมแข็งมากข้ึน และมีทรัพยากรธรรมชาติท่ียั่งยืน ภายใตการรวมอยูกันเปนประชาคมอาเซียน  

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี ๑   
สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคาการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
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เปาประสงคยุทธศาสตร : 

 1. ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน มีความเปนอยูท่ีดีข้ึน  

 2. จังหวัดมีพ้ืนท่ีเกษตรปลอดภัยเพ่ิมข้ึน และชองทางการตลาดผลผลิตเกษตรปลอดภัยมีการขยายตัว

เพ่ิมข้ึน 

 3. จังหวัดมีมูลคา การคา การลงทุน และการคาชายแดน เพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ : 

1. พัฒนาการเกษตรสูระบบเกษตรปลอดภัย/อินทรีย 

2. ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการตามแนวพระราชดําริ 

3. พัฒนาศักยภาพเกษตรกร สถาบันเกษตร และผูประกอบการเพ่ือเพ่ิมขีด ความสามารถในการแขงขัน  

4. การพัฒนาการคา การลงทุน 

แนวทางพัฒนา   

1. สงเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต และแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัย/อินทรีย โดยใชเทคโนโลยี

นวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลคาแบบครบวงจร 

2. สงเสริมและพัฒนาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพ้ืนท่ี 

3. สงเสริมโครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนท่ีประยุกตตามพระราชดําริ )ปดทองหลังพระ(  

4. นอมนําและประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5. สนับสนุนการสรางเครือขายเกษตรกร กลุมเกษตรกร สภาบันเกษตร และผูประกอบการ เพ่ือเพ่ิม  

ขีดความสามารถในการแขงขัน 

5. การพัฒนาบุคลากรเพ่ือสนับการเชื่อมโยงกับประเทศ ในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง) GMS(   อาเซียน  

)AC  ( และ ประเทศกลุม BIMSTEC   

7. สงเสริมการคา การลงทุน กับประเทศในกลุม GMS และสงเสริมความสัมพันธกับประเทศในอนุ

ภูมิภาค ในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง )GMS  ( อาเซียน) AC( ประเทศกลุม BIMSTEC  และประเทศคูคา 

8. พัฒนาแหลงน้ําและเสนทางคมนาคมเพ่ือสนับสนุน การผลิตและการตลาด สินคาเกษตร 

 

ยุทธศาสตรท่ี  ๒   

สงเสริม และพัฒนาการทองเท่ียว เชิงอนุรักษ เรียนรูวิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจสรางสรรค 
เปาประสงคยุทธศาสตร : 

1. จังหวัดมีรายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 

 2. พัฒนาแหลงทองเท่ียววิถีชุมชน การทองเท่ียวขามพรมแดน เชิงนิเวศเชิงประวัติศาสตร วัฒนธรรม 

เชิงเกษตรและเชิงสุขภาพ  
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 3. ยกระดับคุณภาพโรงแรม ท่ีพัก รานอาหาร สินคาและบริการ และบุคลากรดานการทองเท่ียว 

          4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการทองเท่ียวใหมีประสิทธิภาพ 

          5. สงเสริมการประชาสัมพันธและการตลาดผานกิจกรรมการทองเท่ียวและสื่อสังคมออนไลน 

กลยุทธ 1. การพัฒนาแหลงทองเท่ียว สินคา และบริการ 

2. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 

 3. การพัฒนามาตรฐานและบุคลากร  

4. การบริหารจัดการ 

 5. การประชาสัมพันธและการตลาด  

แนวทางการพัฒนา   

1. พัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมีมูลคาเพ่ิม/ทันสมัย/ไดมาตรฐานสากล 

 2. ยกระดับตลาดการคาชายแดนใหมีความหลากหลายในสินคาและบริการ อีกท้ังอนุรักษรูปแบบตลาด

นัดของชาวบานไทย-ลาว 

 3. พัฒนาแหลงเชิงประวัติศาสตร แหลงเรียนรูวิถีชุมชน /ชาติพันธุ การทองเท่ียวเชิงเกษตร 

 4. สรางแหลงทองเท่ียวใหม และสงเสริมใหมีกิจกรรมเพ่ือใหนักทองเท่ียวอยูนานและใชจายมากข้ึน  

 5. เพ่ิมสิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทางไปยังสถานท่ีทองเท่ียว  

 6. พัฒนาเมืองสีเขียว Green & Cross Culture City 

 7. พัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว ใหมีทักษะในดานตางๆ  

 8. จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวในฤดูตางๆและประชาสัมพันธการทองเท่ียว 

          9. พัฒนาศูนยบริการนักทองเท่ียว 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  พัฒนาเมืองและโครงสรางพ้ืนฐาน 

เปาประสงคยุทธศาสตร : 

 1. จังหวัดมีเสนทางคมนาคม และการใหบริการท่ีเชื่อมตอในระบบโลจิสติกส รองรับการเชื่อมโยงตาม

แนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต (North – South Economic Corridor) 

 2. ประชาชนมีน้ําใชในการอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตรอยางเพียงพอและยั่งยืน 

 3. ประชาชนมีไฟฟา ประปา ใชอยางท่ัวถึง   

 4. จังหวัดมีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีดี 

กลยุทธ  

 1. พัฒนาเมือง  

 2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
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 3. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  

แนวทางการพัฒนา  

1. สงเสริมการพัฒนาเมืองใหมีความนาอยูปลอดภัย  

          2. สงเสริมและพัฒนาเสนทางคมนาคม การใหบริการท่ีเชื่อมตอในระบบโลจิสติกส รองรับการเชื่อมโยง

ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต (North – South Economic Corridor) 

 3. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

 

ยุทธศาสตรท่ี  ๔  สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประขาชน 

เปาประสงคยุทธศาสตร : 

1. พัฒนาสังคม ชุมชนคุณภาพ มีความเขมแข็งภายใตประชาคมอาเซียน 

กลยุทธ 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุมวัย 

         2. สรางสังคมเอ้ืออาทร ภายใตอัตลักษณ คุณคาทางประวัติศาสตรวัฒนธรรมและอาเซียน  

แนวทางการพัฒนา   

1. สงเสริมประชาชนทุกกลุมวัยในการเขาถึงบริการภาครัฐเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต   

2. สงเสริมการมีอาชีพเพ่ือสรางรายไดแกประชาชน  

3. สรางและพัฒนาบุคคลากรบริการทางดานสุขภาพเพ่ือรองรับบริการทางการแพทย  

4. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือรองรับกลุม GMS และอาเซียน 

5. สงเสริมการบริหารจัดการระบบเฝาระวัง ควบคุมปองกันโรคเร้ือรัง โรคติดตอ โรคอุบัติใหม-อุบัติซ้ํา  

6. สงเสริมการพัฒนาและสรางสนามกีฬาท่ีมีมาตรฐานเพ่ือรองรับการแขงขันกีฬาระดับชาติ และ  

นานาชาติ 

7. สงเสริมและพัฒนาสังคมเอ้ืออาทรภายใตการเห็นคุณคาอัตลักษณ ประวัติศาสตรและ  

วัฒนธรรมพะเยา 

8. สงเสริมศิลปวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคม  

9. สงเสริมและพัฒนาเครือขายการมีสวนรวมสถาบันการศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของในการพัฒนา

วิชาชีพสูการมีนวัตกรรมและสรางมูลคาเพ่ิม         

ยุทธศาสตรท่ี  5  พัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 

เปาประสงคยุทธศาสตร : 

1. จังหวัดพะเยามีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ สิ่งแวดลอมปราศจากมลพิษและลดการเกิดภาวะ

โลกรอน 
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กลยุทธ 

1. สงเสริมการอนุรักษฟนฟู และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวสรางความสมบูรณในทุกพ้ืนท่ี  

2. สงเสริมการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรดินและน้ํา 

3. สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม 

4. สงเสริมใหคนอยูรวมกับปาอยางยั่งยืน 

5. สงเสริมสนับสนุนการอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานทดแทน 

แนวทางการพัฒนา   

1. สงเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ในเขตปา เขตชุมชน และเขตเมือง 

  1.1 การปองกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 

  1.2 สรางจิตสํานึก การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  1.3 สงเสริมการปลูกปา  

 2. สนับสนุนการจัดการดินและน้ํา  

  2.1 การสรางฝายตนน้ําลําธาร ปลูกแฝกตามแนวพระราชดําริ  

  2.2 เฝาระวังและพัฒนาแหลงน้ําสําคัญ 

  2.3 บริหารจัดการแหลงน้ํา  

3. สงเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม 

  3.1 ปองกันแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา  

  3.2 แกไขปญหาคุณภาพน้ํา  

  3.3 สงเสริมการบริหารจัดการขยะ  

4. สงเสริมการใชพลังงานทดแทน 

  4.1 ลดคาใชจายดานพลังงานเสริมสรางคุณภาพชีวิตแกประชาชน 

        4.2 ลดปญหาหมอกควันจากการเผาวัสดุเหลือใชทางการเกษตร โดยเทคโนโลยีพลังงาน

ทดแทน 

  4. 3 สงเสริมการใชพลังงานทดแทน จากพลังงานแสงอาทิตย (Solar Energy)  

        4.4 สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมในการพัฒนาพลังงานทดแทนของชุมชนท่ีมีความ

ตอเนื่องอยางยั่งยืน และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

  4.3 สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมในการอนุรักษพลังงานของชุมชนท่ีมีความ

ตอเนื่องอยางยั่งยืนและเปนมิตรตอสิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี  6  สงเสริมความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน 

เปาประสงคยุทธศาสตร : 
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1. ประชาชนอยูในสังคมอยางสงบสุข มีความม่ันคง ปลอดภัย ชุมชนเขมแข็งอยางยั่งยืน 

กลยุทธ 

1. สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมในการปกปองเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และสรางความปรองดอง

สมานฉันทในพ้ืนท่ีอยางยั่งยืน 

 2. แกไขปญหายาเสพติด ปองกัน ปราบปราม และบําบัดยาเสพติดภายใตกลไกประชารัฐ 

 3. พัฒนาเครือขายยุติธรรมชุมชนและกลไกอํานวยความเปนธรรมท่ีมีประสิทธิภาพ เปนธรรม มี

มาตรฐาน 

 4. เพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากรและระบบการบริหารจัดการในการรักษาความสงบเรียบรอยและความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

 5. พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพรอมดานการบริหารจัดการภัยพิบัติ 

 6. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดระเบียบแรงงานตางดาว และการปองกันและปราบปรามการคามนุษย  

 7. เพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาความม่ันคงและพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดน 

 8. ลดการเขาถึงและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดระเบียบเครื่องดื่มแอลกอฮอล  

แนวทางการพัฒนา 

1. จัดกิจกรรมปกปองสถาบันหลักของชาติและสรางความปรองดองสมานฉันทอยางยั่งยืนโดยการมีสวน

รวมของทุกภาคสวน 

 2. บูรณาการสกัดก้ันการนําเขา เฝาระวังกลุมเสี่ยง จับกุมผูคา/ผูผลิต บําบัดผูเสพ และสรางภูมิคุมกันให

ชุมชนมีความเขมแข็ง 

 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบบริหารจัดการดานการอํานวยความเปนธรรมใหมีประสิทธิภาพ 

และสามารถแกไขปญหาของประชาชนได 

 4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการรักษาความสงบเรียบรอยใหเชื่อมดยงกันทุกพ้ืนท่ี และเพ่ิม

ศักยภาพเจาหนาท่ีองรัฐใหมีความพรอมในการรักษาความม่ันคง ปลอดภัย 

 5. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดระเบียบแรงงานตางดาว เพ่ือใหแรงงานตางดาวเขาสูระบบแรงงานท่ีถูก

กฎหมาย และปองกันปราบปรามการคามนุษย 

 6. ปองกัน แกไข และการเตรียมความพรอมในการรับมือกับภัยพิบัติใหกับประชาชน รวมท้ังนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการภัยพิบัติ 

 7. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานความสงบเรียบรอยตามแนวชายแดน พัฒนาพ้ืนท่ีชายแดน

และจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธอันดีประเทศเพ่ือนบาน 

 8. ลดพ้ืนท่ี กิจกรรม เวลา รานคา และบังคับใชกฎหมายตอผูกระทําผิดกฎหมายแอลกอฮอลอยางจริงจัง 

โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  
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3.5  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดพะเยา  

(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 

วิสัยทัศน 

 “ทองถิ่นเขมแข็ง  แหลงผลิตเกษตรปลอดภัย  ภายใตการเปนประชาคมอาเซียน”  

 

 

 ทองถ่ิน ชุมชน และหนวยงานในทองถ่ิน มีการบริหารจัดการ การทํางานแบบบูรณาการรวมกัน

ในการพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน เปนแหลงผลิตโดยหลักการเกษตรท่ีเหมาะสม มีความปลอดภัย

และผลผลิตทางการเกษตรท่ีกอใหเกิดรายไดท่ีสูงข้ึน ภายใตการเชื่อมโยงศักยภาพการคา    

การลงทุน การทองเท่ียวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความม่ันคง วัฒนธรรมเปนทองถ่ิน 

ชุมนท่ีมีความเขมแข็งภายใตประชาคมอาเซียน 

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2561-256๕) 

ประกอบดวย 5 ดานดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 

แนวทางพัฒนา 

๑.  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน   เพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงและสนับสนุน ระบบเศรษฐกิจ   

     การทองเท่ียว การคาและการลงทุน 

๒.  พัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ํา เพ่ือประชาชน 

 ๓.  พัฒนา  สนับสนุน  และบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว   กิจกรรมการทองเท่ียวอยางยั่งยืน  

๔.  พัฒนาองคความรู ระบบการผลิตแบบครบวงจร  เพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพ   

     การประกอบอาชีพ  รวมท้ังดานการตลาดอยางมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  พัฒนาสังคม  การศึกษาและวัฒนธรรม 

แนวทางการพัฒนา 

๑. พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม และสรางองคความรูใหชุมชน มีภูมิตานทาน กําหนดวาระการพัฒนา

เพ่ือใหเกิดความเขมแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๒. การสงเสริมอนุรักษทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน  

๓. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ   เพ่ือพัฒนาคนในชุมชนและทองถ่ิน  

๔. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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๕. สงเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชน กลุมเปาหมาย  เพ่ือสรางหลักประกันความ

ม่ันคง 

๖. สงเสริมบุคลากรภาครัฐ  ประชาชน  ใหมีทักษะชีวิต ภายใตการอยูรวมกันในประชาคมอาเซียน 

๗. สงเสริมและพัฒนาสุขภาวะในชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

แนวทางการพัฒนา 

๑.  อนุรักษและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดลอม เพ่ือความยั่งยืน 

 ๒.  พัฒนาศักยภาพชุมชน  เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ 

 3.  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อปท. เพ่ือการสนับสนุนการบริหารจัดการ  

     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  ความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบรอย 

แนวทางการพัฒนา 

๑. ปกปอง  และเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย และเสริมสรางความปรองดอง

สมานฉันทของคนในชาติ 

๒. การปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน 

๓. เสริมสรางความเขมแข็งองคกรประชาชนและพัฒนาศักยภาพดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

๔. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

ยุทธศาสตรท่ี ๕  สงเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 

แนวทางการพัฒนา 

 ๑.  บริหารจัดการองคกร   ตามหลักธรรมาภิบาล  

๒.  สงเสริมสนับสนุนการสรางเวทีเรียนรูและการมีสวนรวมของประชารัฐ  

 ๓.  การพัฒนาสมรรถนะขององคกร  และบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ  

 ๔.  สงเสริมสนับสนุนการบูรณาการการทํางานและพัฒนาศักยภาพขององคกรปกครองสวน  
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สวนที่  3 

ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ  20  ป 

 การจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลจะตองมีความสัมพันธระหวางแผนยุทธศาสตรชาติ เพ่ือขับเคลื่อนการ

พัฒนาประเทศไปสูความม่ันคง  ม่ังค่ัง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ของประเทศไทยกําลังอยู

ระหวางการการเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติตอท่ีประชุมคณะกรรมกรรจัดทํายุทธศาสตรชาติ    ซ่ึงขณะนี้อยู

ระหวางการดําเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมิติท่ีประชุมคณะกรรมกรรจัดทํารางยุทธศาสตร

ชาติ  โดยรางกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 –2579)  สรุปยอได  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

1. ความเปนมา 

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 30  มิถุนายน 2558  เห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทา

ยุทธศาสตรชาติ มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทารางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป เพ่ือใชในการขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน และใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาให

ความเห็นชอบเพ่ือใชเปนกรอบในการดําเนินงานในระยะท่ี 2 ของรัฐบาล (ป 2558 - 2559) และกรอบการปฏิรูป

ในระยะท่ี 3 (ป 2560 เปนตนไป ) คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ๒ คณะ ไดแก  

(1) คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดทํารางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป และ 

(2) คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทารางแผนปฏิบัติการตามแนว

ทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 
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คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูปไดดําเนินการยกรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 

ตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด โดยไดมีการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกรรมการจัดทํายุทธศาสตร

ชาติท่ีมาจากหลายภาค 

สวน ไดแกภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงไดพิจารณานําขอคิดเห็นจาก

สภาปฏิรูปแหงชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเปนขอมูลในการยกรางยุทธศาสตรชาติดวย และได

นําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ตอท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ ซ่ึงขณะนี้อยู

ระหวางการดาเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตรชาติ 

ในการดําเนินการข้ันตอไป คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติจะนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติเพ่ือ

ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะไดมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน กอนท่ีจะนําเสนอตอสภานิติ

บัญญัติแหงชาติใหความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตรชาติมาใชเปนกรอบในการกําหนดทิศทางในการบริหาร

ประเทศภายในเดือนตุลาคม 2559 ซ่ึงเปนชวงเวลาของการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี 12 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) นอกจากนี้หนวยงานตางๆ จะไดนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ซ่ึงเปนแผนระยะ 5 ป มาถายทอดลงสูแผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาใน

ระหวางท่ีกลไกการจัดทํายุทธศาสตรชาติตามรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมอยูระหวางการดําเนินการ ซ่ึงคาดวาจะ

ดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560 

 

2. สาระสาคัญ 

     2.1 สภาพแวดลอม 

ในชวงทศวรรษท่ีผานมา กระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโลกเปนไปอยางรวดเร็วและใน

หลากหลายมิติทําใหภูมิทัศนของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ โดยกอใหเกิดโอกาสท้ังในดานเศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแตขณะเดียวกันทามกลางความเปลี่ยนแปลงในดาน

ตางๆ ก็มีปจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามท่ีตองบริหารจัดการดวยความยากลาบากมากข้ึนกระแสทุนนิยมและการ

เปลี่ยนแปลงภูมิทัศนเศรษฐกิจของโลกไดสงผลใหโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยซ่ึงเดิมมีโครงสราง

เศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ตองปรับตัวและเปลี่ยนไปเปนระบบเศรษฐกิจท่ี  “พ่ึงพาอุตสาหกรรม

และการสงออก ” การพัฒนาในภาคเกษตรลาชากวาฐานการผลิตอ่ืนๆ ท่ีอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมมากข้ึน

ตามลําดับโดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒนและความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี

สารสนเทศ จึงมีปญหาความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดระหวางภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหวาง

สังคมในเมืองและชนบทขยายวงกวางข้ึน และปญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุมเกษตรกรรายยอยและในภาค

ชนบทรวมท้ังโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสาร องคความรู แหลงทุน และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพสาหรับ

ประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลก็มีในวงแคบกวา ในขณะท่ีการใชเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็
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นับวายังอยูในกลุมประเทศท่ีใชเทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซ่ึงสวนใหญไมสามารถพัฒนาไดเองภายในประเทศ 

ตองนาเขามาจากตางประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใชวัตถุดิบและแรงงานเขมขนในการเปนจุดแข็งในการ

แขงขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกดานหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนของโลกและแรง

ขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหมรวมท้ังความเชื่อมโยงอยางใกลชิดของสังคมโลกไดทาใหเกิดภัยคุกคามและ

ความเสี่ยงดานอ่ืนๆ ท่ีซับซอนข้ึนอาทิ การกอการราย โรคระบาด เครือขายยาเสพติดขามชาติ และการกอการ

ราย อาชญากรรมขามชาติในรูปแบบตางๆ ขณะท่ีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงข้ึน ซ่ึง

ลวนแลวเปนความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการ

แผนดินของภาครัฐ 

 

นอกจากนั้นในชวงตนศตวรรษท่ี 21 กระแสโลกาภิวัตนไดทาใหภูมิทัศนทางดานเศรษฐกิจและ

สังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุงสูเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะท่ีโอกาสทาง

เศรษฐกิจขยายเพ่ิมข้ึน แตชองวางทางสังคมก็ยิ่งกวางข้ึนรวมถึงชองวางทางดิจิทัล  (digital divide) ถาหากไม

สามารถลดลงก็จะยิ่งทําใหความเหลื่อมล้ําทางรายไดและโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกตางมากข้ึน 

ประกอบกับในอนาคต 20 ปขางหนาสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางมี

นัยสําคัญในทุกมิติ เง่ือนไขภายนอกท่ีสําคัญตอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ไดแก กระแสโลกาภิวัตนท่ี

เขมขนข้ึนอยางตอเนื่องและมีความเสี่ยงและทาทายตอการปรับตัวมากข้ึนจากการเคลื่อนยายอยางเสรีและ

รวดเร็วของผูคน เงินทุน ขอมูลขาวสารองคความรูและเทคโนโลยี และสินคาและบริการ ขณะเดียวกันการ

รวมกลุมเศรษฐกิจในภูมิภาคนําไปสูความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะท่ีศูนยรวมอํานาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนยาย

มาสูเอเชียภายใตสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจโลกซ่ึงในชวงระยะ 10 ปขางหนาจะยังคงไดรับผลกระทบจาก

ปจจัยสําคัญหลายประการท้ังปญหาตอเนื่องจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจโลกในชวงป 2551 – 2552 และ

วิกฤติการณในกลุมประเทศยูโรโซนท่ีทาใหระดับหนี้สาธารณะในประเทศตางๆ เพ่ิมสูงข้ึนและกลายเปนความ

เสี่ยงตอความยั่งยืนทางการคลัง ขณะท่ีจะมีผลพวงตอเนื่องจากการดําเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ

ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุน ซ่ึงเปนความเสี่ยงใหเกิดภาวะเงินเฟอไดเม่ือเศรษฐกิจฟนตัวเต็มท่ี รวมท้ังอาจจะมี

ความผันผวนของการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเขาสู

จุดอ่ิมตัวมากข้ึน ขณะท่ีการพัฒนาเทคโนโลยีใหมท่ีจะชวยใหประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมข้ึนขนานใหญและ

เปนวงกวาง เชนท่ีเคยเกิดข้ึนในชวงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไมมีแนวโนมการกอตัวท่ีชัดเจน แตก็มีแนวโนมของ

การพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหมๆ ท่ีจะเปนโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหมๆ ซ่ึงภายใตเง่ือนไข

ดังกลาว เศรษฐกิจโลกในชวง 10 ปขางหนามีแนวโนมท่ีจะขยายตัวต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 5.1 ในชวง 5 ปกอนวิกฤติ

เศรษฐกิจโลก  (2546 – ๒2550) สถานการณท่ีตลาดโลกขยายตัวชา แตประเทศตางๆ ขยายกาลังการผลิตเพ่ือ

ยกระดับศักยภาพการผลิต การแขงขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงข้ึน ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทย



- 17 - 

 

ในระยะ 10 - 15ป ขางหนานี้ จะทาใหขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวชาลง เง่ือนไขดังกลาวเปนความเสี่ยง

สาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไมเรงปรับโครงสรางเพ่ือแกปญหาจุดออนและเสริม

จุดแข็งใหสัมฤทธิ์ผล 

ในดานความม่ันคงของโลกก็กาลังกาวเขาสูชวงเปลี่ยนผานท่ีสําคัญจากการปรับดุลอํานาจของ

สหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผูนาโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียท่ีเพ่ิมมากข้ึนในเอเชีย

และยุโรปนั้น นาจะมีผลทําใหบรรยากาศดานความม่ันคงของโลกในชวงป 2560 – ป 2579 มีลักษณะผสมผสาน

กันท้ังความรวมมือและความขัดแยง โดยข้ึนอยูกับปจจัยผลประโยชนแหงชาติท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเปน

องคประกอบสําคัญในการกําหนดนโยบายของประเทศและกลุมประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี

อยางรวดเร็วจะเปนเง่ือนไขสําคัญสําหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยี

สมัยใหมท่ีเปนอัจฉริยะจะกระทบการดํารงชีวิตของคนและทําใหเกิดธุรกิจรูปแบบใหม รวมท้ังเกิดการเชื่อมตอ

และการบรรจบกันของเทคโนโลยีกาวหนาอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ ซ่ึงประเทศไทยจะตองลงทุนดาน

ทรัพยากรมนุษยและการวิจัยใหสามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมได เง่ือนไขการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอมก็จะเปนเกณฑมาตรฐานท่ีกดดันใหประเทศไทยตองปรับเปลี่ยนไปสูสังคมสีเขียวโดยการพัฒนา

และนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใชก็จะมีสวนสําคัญ และชวยแกปญหาการลดลงของทรัพยากรตางๆ รวมท้ังน้ํามัน ซ่ึง

แมราคาจะลดลงแตมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม จึงตองผลักดันใหมุงสูการผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบตางๆ 

รวมท้ังพืชพลังงานท่ีอาจจะสงผลกระทบตอความม่ันคงทางอาหารของโลกนอกจากนั้น ยังมีขอจํากัดและความ

เสี่ยงสําคัญจากการเขาสูสังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกรอน ท้ังนี้

โครงสรางประชากรโลกท่ีเขาสูสังคมสูงวัย แมจะสงผลใหเกิดโอกาสทางธุรกิจใหมๆ แตมีความเสี่ยงใหเกิดการแยง

ชิงแรงงานและเงินทุน รวมท้ังมีแรงกดดันตอการใชจายงบประมาณดานสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนใน

หลายๆ ประเทศกลายเปนความเสี่ยงดานการ คลังท่ีสําคัญ สําหรับ ภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะ

ภูมิอากาศท่ีผันผวนกอใหเกิดภัยธรรมชาติท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนนั้น กดดันใหตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

ดาเนินธุรกิจ การดํารงชีวิต การผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากข้ึน ในขณะท่ีความพยายามใน

การกระจายความเจริญและการพัฒนาใหมีความท่ัวถึงมากข้ึน ประกอบกับจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนจะสงผลให

ความเปนเมืองเติบโตอยางตอเนื่อง ตามมาดวยการมีขอกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑท่ีเก่ียวเนื่องกับลักษณะ

การใชพ้ืนท่ี และความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงดังกลาว การยึดถือหลักการบริหาร

จัดการท่ีดีท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใชระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติใหเปนไปตามสิทธิ

มนุษยชนจะเขมขนมากข้ึน 

สําหรับสถานการณและสภาพแวดลอมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแตอดีตถึง

ปจจุบันทําใหประเทศไทยมีระดับการพัฒนาท่ีสูงข้ึนตามลําดับ โดยถูกจัดอยูในกลุมประเทศระดับรายไดปานกลาง

มาตั้งแตป 2531 และไดขยับสูงข้ึนมาอยูในกลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางตั้งแตป 2553 และ
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ลาสุดในป 2557  รายไดประชาชาติตอหัวเพ่ิมข้ึนเปน 5,7392  ดอลลาร สรอ . ตอปฐานการผลิตและบริการ

หลากหลายข้ึน ฐานการสงออกสินคาอุตสาหกรรมใหญข้ึนมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแขงขัน

และมีสวนแบงในตลาดโลกสูงข้ึนและสรางรายไดเงินตราตางประเทศในระดับสูง อาทิ กลุมยานยนต 

อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมอาหาร สินคาเกษตร การทองเท่ียว และบริการดานสุขภาพ 

ฐานเศรษฐกิจท่ีใหญข้ึนสงผลใหการจางงานเพ่ิมข้ึนเปน 38.1 ลานคนจากประชากรวัยแรงงาน 38.6 ลานคน 

อัตราการวางงานเฉลี่ยไมถึงรอยละ 1 ปญหาความยากจนจึงลดลงตามลําดับจากรอยละ 20.0 ในป 2550 เปน

รอยละ 10.9 ในป 2556  คุณภาพชีวิตดีข้ึนในทุกระดับ โอกาสการไดรับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการ

สาธารณะและโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ และการคุมครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเขาถึงทรัพยากรตางๆ มีความ

ครอบคลุมและมีคุณภาพดีข้ึนตามลําดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเปนสากลมากข้ึน ความรวมมือ

ระหวางประเทศไทยกับนานาชาติท้ังในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเปนกลไกและชองทางในการสนับสนุนการ

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความกาวหนาไปมาก รวมท้ังกรอบความรวมมือท่ีชวยทําให

ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานตางๆ ไปสูระดับสากลก็มีความคืบหนามากข้ึน 

นอกจากนั้น ประสบการณในชวงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป 2540 – 2541 ไดสงผลให

ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสรางภูมิคุมกัน ใหดีข้ึนตามแนวคิดการบริหารจัดการท่ี

ดีอันไดแก การดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบไดอยางเปนระบบดีข้ึน มีการกา

กับดูแลวินัยทางการเงินการคลังท่ีกําหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเปนแนวปฏิบัติท่ีดีข้ึนและฐานะการ

คลังมีความม่ันคงมากข้ึน และฐานะเงินสารองระหวางประเทศอยูในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย 

กฎระเบียบตางๆ ใหมีการดําเนินการอยางเปนระบบมากข้ึน มีการสรางความเปนธรรมใหกับกลุมตางๆ สามารถ

คุมครองผูบริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบไดดีข้ึน ชวยสรางบรรยากาศของการแขงขันในตลาด 

และสนับสนุนใหการดาเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคลองตัวมากข้ึน 

แตประเทศไทยก็ยังมีจุดออนในเชิงโครงสรางหลายดานท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

จุดออนสําคัญของประเทศไทยไดแก โครงสรางประชากรสูงอายุมากข้ึนตามลาดับ แตคุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ํา

และการออมไมเพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานท้ังในกลุมทักษะฝมือสูงและกลุมทักษะฝมือระดับลาง ผลิต

ภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ํา ท้ังระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวม ตองอาศัยการเพ่ิมปริมาณเปนแรง

ขับเคลื่อนหลัก ขณะท่ีโครงสรางเศรษฐกิจมีสัดสวนภาคการคาระหวางประเทศตอขนาดของเศรษฐกิจสูงกวา

เศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความออนไหวและผันผวนตามปจจัยภายนอกเปนสําคัญ ฐานการผลิตเกษตร

และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ํา โดยท่ีการใชองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลคายังมีนอย 

การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไมเพียงพอ การวิจัยท่ีดาเนินการไปแลวไมถูกนามาใชใหเกิดประโยชนเชิง

เศรษฐกิจและสังคมไดอยางคุมคา การพัฒนานวัตกรรมมีนอย สาหรับการดําเนินงานและการบริหารจัดการ

ภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การดําเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความตอเนื่อง
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ประสิทธิภาพต่ํา ขาดความโปรงใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะท่ีปญหาคอรรัปชั่นมีเปนวงกวาง การพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสรวมท้ังการบริหารจัดการนายังไมเปนระบบโครงขายท่ีสมบูรณและลาชา 

การบังคับใชกฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบตางๆ ลาสมัยไมทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมี

ปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม ไมเคารพสิทธิผูอ่ืนและไมยึดผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญขณะท่ีความเหลื่อมลา

และความแตกแยกในสังคมไทยยังเปนปญหาท่ีทาทายมาก รวมท้ังปญหาในดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมท่ีเผชิญกับภาวะขยะลนเมืองและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงในทุกดาน 

ท้ังนี้ ปจจัยและเง่ือนไขภายในประเทศท่ีจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศไทยท่ีสําคัญ 

ไดแก การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ ในระยะเวลา 20 ปตอจากนี้ไป จะมีนัย

ยะท่ีสําคัญยิ่งตอการพัฒนาประเทศ กําลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผูสูงอายุจะเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว

ยอมสงผลตอศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใชจายการลงทุนและการออม ตลอดจนคาใชจาย

ดานสุขภาพ ความม่ันคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับขอจากัดดาน

ทรัพยากร ท้ังดานแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีนัยยะตอตนทุนการผลิตและสภาพแวดลอมความเปนอยู

ของประชาชนนอกจากนั้นปญหาความเหลื่อมลาในมิติตางๆ ก็มีนัยยะตอการสรางความสามัคคีสมานฉันทใน

สังคม ขอจํากัดตอการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย ความจําเปนในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและ

โครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายท่ีทาใหเกิดความเปนธรรมและ

ลดความเหลื่อมลา และท่ีสําคัญเง่ือนไขจาเปนท่ีตองปรับตัวคือ การแกปญหาความออนแอของการบริหาร

ราชการแผนดิน ท่ีทําใหจําเปนตองเรงปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือใหเกิดการบริหารราชการท่ีดี 

โครงสรางท่ีเปนจุดออนและการบริหารจัดการท่ีขาดประสิทธิภาพและความโปรงใสดังกลาว จะ

สงผลใหประเทศไทยยิ่งตองเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากข้ึนภายใตสถานการณท่ีกระแสโลกาภิวัตน

เขมขนข้ึน เปนโลกไรพรมแดนอยางแทจริง โดยท่ีการเคลื่อนยายของผูคน สินคาและบริการ เงินทุน องคความรู

เทคโนโลยี ขอมูลและขาวสารตางๆ เปนไปอยางเสรี สงผลใหการแขงขันในตลาดโลกรุนแรงข้ึนโดยท่ีประเทศ

ตางๆ เรงผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแขงขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและขอจากัด

ท่ีเกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงตอการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผูคนก็เพ่ิมข้ึน กฎเกณฑและ

กฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเขมงวดมากข้ึนท้ังในเรื่องการปลดปลอยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และ

กฎระเบียบทางการเงิน เปนตนเง่ือนไขตางๆ ดังกลาวจะเปนแรงกดดันใหประเทศไทยตองปรับตัวและมีการ

บริหารความเสี่ยงอยางชาญฉลาดมากข้ึน โดยท่ีการปรับตัวจะตองหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิง

โครงสรางเพ่ือแกจุดออนและควบคูไปกับการสรางกลไกเชิงรุกใหจุดแข็งของประเทศเปนประโยชนสูงสุดแก

ประชาชนสวนใหญของประเทศ ซ่ึงหากไมสามารถแกปญหาและปฏิรูปใหสัมฤทธิ์ผลไดในระยะ 4 - 5 ปตอจากนี้

ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแขงขัน รายไดเฉลี่ยของประชาชนจะไมสามารถยกระดับใหดีข้ึนได 
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คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ํา และปญหาความเหลื่อมล้ําจะรุนแรงข้ึน รวมท้ังทรัพยากรจะรอยหรอเสื่อมโทรมลง

ไปอีก และในท่ีสุดการพัฒนาประเทศจะไมสามารถยั่งยืนไปไดในระยะยาว 

ท้ังนี้ เง่ือนไขในปจจุบันและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะสงผลตออนาคตการ

พัฒนาประเทศไทยอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งลักษณะในเชิงโครงสรางท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม

ภายในประเทศท้ังท่ีเปนจุดแข็งและเปนจุดออนท่ีจะตองเผชิญและผสมผสานกับปจจัยภายนอกและกอใหเกิดท้ัง

โอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การท่ีประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและ

รับมือกับภัยคุกคามเหลานี้ไดนั้น จําเปนจะตองมีการวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยางรอบดาน

ขณะเดียวกันตองวิเคราะหศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพรอมของประเทศตอการเปลี่ยนแปลง

เหลานั้น โดยท่ีประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญเพ่ือใหโครงสรางทางเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและ

ภัยคุกคามแบบใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนใน

ชาติได ไมวาจะเปนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู ซ่ึงจาเปนอยาง

ยิ่งท่ีจะตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการดาเนินการรวมกันอยางเปนเอกภาพมีการจัดลําดับ

ความสําคัญและแบงหนาท่ีรับผิดชอบอยางชัดเจนของผูท่ีเก่ียวของกับประเด็นปญหานั้นๆ ซ่ึงการดําเนินการ

ดังกลาวจะตองกําหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายการ

พัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคสวนตางๆ เพ่ือใหขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูเปาหมายท่ี

กําหนดไว 

ดังนั้น จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรท่ีเหมาะสมเพ่ือแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็งใหเอ้ือตอ

การพัฒนาประเทศ เพ่ือใหบรรลุซ่ึงเปาหมายการสรางและรักษาไวซ่ึงผลประโยชนแหงชาติในการท่ีจะใหประเทศ

ไทยมีความม่ันคงในทุกดาน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและม่ังค่ัง และประเทศสามารถพัฒนาไปไดอยางยั่งยืน 

ท้ังนี้การวิเคราะหใหไดขอสรุปเก่ียวกับจุดแข็ง จุดออน โอกาสและขอจากัดรวมท้ังความเสี่ยงของประเทศ จะ

นําไปสูการกําหนดตําแหนงเชิงยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศท่ีชัดเจนและไดรับการยอมรับรวมกันใน

สังคมไทยท่ีจะสงผลใหเกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไป

ในทิศทางท่ีสอดคลองกัน การดาเนินการมีบูรณาการและเปนเอกภาพภายใตการมองภาพอนาคตของประเทศท่ี

เปนภาพเดียวกัน 

อยางไรก็ตามในชวงท่ีผานมา ประเทศไทยมิไดมีการกําหนดวิสัยทัศนประเทศ เปาหมายและ

ยุทธศาสตรของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารจึงใหความสําคัญกับนโยบาย

พรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซ่ึงเม่ือมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาใหการดาเนินนโยบายขาดความตอเนื่อง 

ถือเปนการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเปนการปฏิรูประบบการบริหารราชการ
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แผนดินของประเทศไทยใหมีเปาหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเปนการกําหนดใหฝายบริหารมีความ

รับผิดชอบท่ีจะตองขับเคลื่อนประเทศไปสูเปาหมายท่ีเปนท่ียอมรับรวมกันและเปนเอกภาพ ประเทศไทยจาเปน

จะตองมี “ยุทธศาสตรชาติ” ซ่ึงภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบ

ขนานใหญ เพ่ือใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลกยืดหยุนปรับตัว

ไดเร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลง

บริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติได จะตองมีการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายของประเทศ และ

ทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศใหสอดคลองกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความทาทายตางๆ ของบริบทโลก 

และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การกําหนดใหมี  “ยุทธศาสตรชาติ ” เพ่ือเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศในระยะยาว 

พรอมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผนดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรให

สามารถนาไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังจะชวยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสวนและนาพาประเทศ

ไทยใหหลุดพนหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน ท้ังปญหาทางเศรษฐกิจ ปญหาความ

เหลื่อมล้ํา ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น และปญหาความขัดแยงในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและ

บริหารจัดการกับความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผานประเทศไทยไปพรอมๆ กับการ

เปลี่ยนแปลงภูมิทัศนใหมของโลกไดซ่ึงจะทําใหประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสําคัญในเวทีโลก สามารถดํารง

รักษาความเปนชาติท่ีมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยูดีมีสุข

อยางถวนหนากันสาระสําคัญของยุทธศาสตรชาติซ่ึงคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติกาลังดําเนินการยกราง

อยูในขณะนี้นั้นจะประกอบดวยวิสัยทัศนและเปาหมายของชาติท่ีคนไทยทุกคนตองการบรรลุรวมกันรวมท้ัง

นโยบายแหงชาติและมาตรการเฉพาะ ซ่ึงเปนแนวทาง ทิศทางและวิธีการท่ีทุกองคกรและคนไทยทุกคนตองมุง

ดําเนินการไปพรอมกันอยางประสานสอดคลอง เพ่ือใหบรรลุซ่ึงสิ่งท่ีคนไทยทุกคนตองการ คือประเทศไทยม่ันคง 

ม่ังค่ัง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกําลังอํานาจแหงชาติ อันไดแก การเมืองภายในประเทศ การเมืองตางประเทศ

เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2.2 วิสัยทัศน 

วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา  “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ท้ังนี้วิสัยทัศน

ดังกลาวจะตองสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแกการมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจ

รัฐ การดํารงอยูอยางม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัย

คุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความม่ันคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและ

การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของ
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ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความม่ันคงทางพลังงานและอาหารความสามารถ

ในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศและการอยูรวมกัน

อยางสันติประสานสอดคลองกัน ดานความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและ

ศักดิ์ศรีไมเปนภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีดอยกวา 

1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี  12 

      กรอบแนวคิดและหลักการ 

       ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเทศไทยจะยังคง

ประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความเสี่ยงท้ังจากภายในและ

ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ 

การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบันท่ียังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถ

ในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 

12 จึงจําเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีสําคัญ ดังนี้  

(1) การนอมนาและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(2) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม  

(3) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  

(4) การพัฒนาสูความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 

 

2. สถานะของประเทศ 

2.1 ดานเศรษฐกิจ 

         2.1.1  3 ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เริ่มแสดงใหเห็นถึงขอจากัดในการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ แมวาเศรษฐกิจของไทยในระยะท่ีผานมา  (ยกเวนชวงวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ ป 2540-2541) จะ

ขยายตัวไดดีเฉลี่ยประมาณรอยละ 5 ตอป จนทาใหรายไดประชาชาติตอหัว  (GNP Per Capita) ในป 2557 มา

อยูท่ีประมาณ 196,240 บาท หรือประมาณ 6,041 ดอลลาร สรอ . ตอคนตอป ซ่ึงทาใหประเทศไทยไดขยับฐานะ

ข้ึนมาเปนประเทศรายไดปานกลางข้ันสูง  (Upper Middle Income Country) แตในระยะ 8 ปท่ีผานมาการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงรอยละ 3.2 ชะลอจากรอยละ 5.7 

ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 ซ่ึงต่ํากวาศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ํากวาระดับท่ีจะทําใหประเทศไทยหลุด

จากกับดักประเทศรายไดปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุท่ีสําคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของ

การลงทุนโดยรวมอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจาก สัดสวนการลงทุนรวมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ  (Gross 

Domestic Product : GDP) ลดลงจากรอยละ ๔๑ .๓ ในชวงป ๒๕๓๔  – ๒๕๓๙ เปนรอยละ ๒๕.๕ ในชวงป 
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๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบวาอัตราการขยายตัวของการลงทุนของ

ไทยโดยเฉลี่ยในชวงป ๒๕๔๓  – ๒๕๕๗ อยูท่ีประมาณรอยละ ๔.๙ ต่ํากวาสิงคโปรและมาเลเซียซ่ึงมีระดับการ

พัฒนาท่ีสูงกวาไทย 

2.2.2  การปรับโครงสรางการผลิตสูประเทศรายไดปานกลางข้ันสูง แตความสามารถในการ

แขงขันเริ่มลดลง โครงสรางการผลิตของไทยไดเปลี่ยนผานจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและบริการมาก

ข้ึน (สัดสวนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในป 2553 ท่ีระดับรอยละ 9.9  25.4 และ 64.7 เปนรอย

ละ 7.2  28.5 และ 64.3 ในป 2557 ตามลาดับ ) โดยภาคอุตสาหกรรมไดมีการสั่งสมองคความรูและเทคโนโลยี

อยางตอเนื่อง ทาใหมีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมข้ันปฐมภายใตการบริหารจัดการของเงินทุนตางชาติมาเปน

อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน  (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมท่ีมีเทคโนโลยีสูงข้ึนภายใตเครือขายของบริษัท

แมในตางชาติและของนักลงทุนไทยท่ีมีสัดสวนสูงข้ึน จนประเทศไทยกลายเปนประเทศรายไดปานกลางข้ันสูง 

ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนยายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการท่ีมีประสิทธิภาพการ

ผลิตสูงกวา ทําใหผลิตภาพแรงงานในระยะท่ีผานมายังเพ่ิมในระดับท่ีนาพอใจแตการชะลอตัวของกําลังแรงงาน

และการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของกําลังแรงงานเปนไปอยางลาชา ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปจจัยการ

ผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ท่ีลดลงทาใหความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศในระยะ

หลังลดลงซ่ึงสะทอนมาท่ีปริมาณการสงออกรวมขยายตัวชาลงจากรอยละ 9.7 ตอปในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 

(พ.ศ. 2545-2549) เปนเฉลี่ยรอยละ 1.1 ในชวง 3 ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2557) 

2.1.3 ผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยูในระดับต่ําทําใหขาดพลังใน

การขับเคล่ือนการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหหลุดพนจากการเปนประเทศรายไดปานกลาง  ซ่ึงตองอาศัยการ

ผลิตท่ีมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตท่ีเปนของตนเองมากข้ึน แมวาการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม

ในชวงกอนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 จะอยูในระดับท่ีนาพอใจก็ตาม แตมีแนวโนมลดลงในระยะ 8 ป ท่ีผานมา 

และยังมีความลาชาเม่ือเทียบกับประเทศท่ีเริ่มพัฒนาประเทศในชวงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนา

ประเทศเขาสูการเปนประเทศรายไดสูงในชวงกอนหนา ท้ังนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจาก

รอยละ 3.32 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 เปนรอยละ 2.05 ในชวงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ทาให

ประเทศไทยจาเปนตองใหความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปจจัยแรงงาน 

2.1.4   การลดลงของความแข็งแกรงดานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเปนอุปสรรคตอการ

แกไขปญหาเชิงโครงสราง การรองรับเง่ือนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหาร

จัดการเศรษฐกิจในอนาคต  แมวาเศรษฐกิจไทยจะประสบปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในป 

2524 และ 2540 แตการใหความสําคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังทาใหเสถียรภาพของเศรษฐกิจ

ไทยอยูในเกณฑท่ีแข็งแกรง โดยเฉพาะเม่ือเทียบกับประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาในระดับใกลเคียงกันอยางไรก็
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ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซ่ึงเปนจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออานวยตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมา

อยางตอเนื่องเริ่มมีสัญญาณท่ีจะเปนขอจากัดตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากข้ึน โดยเฉพาะหนี้

สาธารณะซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากเฉลี่ยรอยละ ๓๗.๙ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 เปนรอยละ 42.2 ในชวง 3 ปแรกของ

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11ชี้ใหเห็นวาแมจะอยูภายใตกรอบวินัยทางการคลังแตมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนจากผลของการ

ดําเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะท่ีผานมาและจะเปนขอจากัดตอการใชมาตรการทางการคลังใน

การกระตุนเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะตอไป 

2.1.5  อันดับความสามารถในการแขงขันโดยรวมยังปรับตัวดีข้ึนไมมากนัก  เนื่องจาก

ตางประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกวาไทย และประเทศไทยอยูในสถานการณการแขงขันท่ีอยูตรงกลาง

ระหวางประเทศท่ีมีความไดเปรียบดานตนทุนแรงงานและการผลิต และประเทศท่ีมีความกาวหนาและ

ความสามารถในการแขงขันทางนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค โดยในป พ .ศ. 2557  WEF (World 

Economic Forum) ไดจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยเปนอันดับท่ี 31 จาก 144 ประเทศ 

และในป พ .ศ. 2557 IMD (International Institute for Management Development) ไดจัดอันดับไวท่ี 30 

จาก 61 ประเทศชั้นนา ในขณะท่ีผลการวิจัยประเทศท่ีมีความสะดวกในการเขาไปประกอบธุรกิจประจาป 2558 

หรือ Ease of Doing Business 2015  ซ่ึงดําเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยไดรับการจัดใหอยูในอันดับ

ท่ี 26 จาก 189 ประเทศท่ัวโลก  

2.1.6 สถานการณการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไดรับ

การยกระดับดีข้ึน จากการผนึกกําลังของหนวยงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และ

เชื่อมโยงใหเกิดความม่ันใจของภาคธุรกิจเอกชน แตยังคงอยูในระดับต่ําเม่ือเปรียบเทียบกับกลุมประเทศท่ีมีรายได

สูง โดยในป 2557 อันดับความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรอยูท่ี 47 และดานเทคโนโลยีท่ี 44 

จาก 61 ประเทศท่ีจัดอันดับโดย  IMD ลดลงเม่ือเทียบกับอันดับท่ี 37 และ 43 ตามลําดับในป 2551 และตลอด

ชวงระยะเวลา 14  ปท่ีผานมา (2543-2556) คาเฉลี่ยการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาตอ  GDP ยังคงอยูใน

ระดับรอยละ 0.17 ตอ GDP โดยในป 2556 (ขอมูลลาสุด ) ประเทศไทยมีการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา

เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 0.48 ตอ GDP โดยเปนการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณรอยละ 53 และจาก

ภาคเอกชนประมาณรอยละ 47 ขณะท่ีประเทศท่ีพัฒนาแลว เชน เกาหลีใต ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มี

คาใชจายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยูท่ีรอยละ 4.03, 3.35, 2.79, และ 2.27 ตอ GDP ในป 2555 ตามลําดับ

ขณะเดียวกันบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจานวนไมเพียงพอตอการสงเสริมการพัฒนา

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับกาวหนา โดยในป 2556 บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนามี

จํานวน 11 คนตอประชากร 10,000 คน ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแลว สวนใหญจะอยูท่ีระดับ 20-

30 คนตอประชากร 10,000 คน  



- 25 - 

 

 2.1.7 สถานการณดานโครงสรางพ้ืนฐานยังคงมีปญหาในหลายๆ ดาน ประกอบดวยรูปแบบ

การขนสงยังไมสามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเปนทางนาและทางรางไดตามเปาหมายและยังขาดการพัฒนา

คุณภาพการใหบริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การใหบริการนาประปายังกระจุกในเขต

นครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหลงนาดิบไมเพียงพอ การใหบริการ  ICT ยังไมท่ัวถึงกระจุกตัวอยู

ในเมือง และมีราคาคอนขางสูง ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศมีแนวโนมลดลงเล็กนอยและยังคงเผชิญ

กับความเสี่ยงดานความม่ันคงท้ังในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

และการพัฒนานวัตกรรมดานพลังงานและ  ICT อยูในระดับต่ําและมีขอจากัด ยังไมสามารถพัฒนาตอยอดในเชิง

พาณิชยไดอยางเปนรูปธรรมนอกจากนี้ ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมท้ังกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการ

บริหารจัดการดานโครงสรางพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุมครองทรัพยสินทางปญญา การทํา

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส การรักษาความปลอดภัย และขอจากัดตอการทาธุรกิจใหมและการประกอบกิจการใน

ตางประเทศ ตลอดจนบุคลากรดานโลจิสติกสยังขาดความรูและทักษะเฉพาะดานท่ีตรงตอความตองการของ

อุตสาหกรรม เชน ความรูดานภาษา ความรูดานเทคโนโลยี และความรูในการดําเนินธุรกิจตางประเทศ เปนตน 

 

       2.2 ดานสังคม 

    2.2.1  โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงเขาสูการเปนสังคมสูงวัย แตยังคงมีปญหาท้ังในเชิงปริมาณและ

คุณภาพของประชากรในทุกชวงวัย เนื่องจากปจจัยหลักๆ ไดแก 

   (1) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอยางรวดเร็ว มีพัฒนาการไมสมวัยและการตั้งครรภในกลุม

วัยรุนท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน อัตราการเจริญพันธุรวมลดลงจาก 6.3 คน ในชวงป 2507-2508 เปน 1.62 คน ในชวง

ป 2548-2558 และคาดวาในป 2583 จะลดลงเหลือเพียง 1.3 คน  

  (2) กาลังแรงงานมีแนวโนมลดลง และแรงงานกวารอยละ 30 เปนประชากรกลุมเจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* 

ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมข้ึนชา ซ่ึงจะเปนขอจากัดตอการพัฒนาในระยะตอไป กําลังแรงงานของไทยมีจาน

วน 38.9 ลานคนในชวงป 2555-2557 และเริ่มลดลงรอยละ 0.1 ในป 2556 และรอยละ 0.2 ในป 2557 ขณะท่ี

ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.2 ตอปในชวง 10 ปท่ีผานมา (ป 2548–2557) แตยังต่ํากวาประเทศเพ่ือน

บาน เชน มาเลเซีย 1 เทาตัว และสิงคโปร 5 เทาตัว และกําลังแรงงานกวารอยละ 65.1 มีการศึกษาระดับมัธยม

ตนและต่ํากวา นอกจากนี้ กําลังแรงงานกลุมเจเนอเรชั่นวาย ซ่ึงมีจํานวนรอยละ ๒๗ ของประชากรในป 2553 มี

ลักษณะความเปนปจเจกสูง ไมใหความสําคัญกับการมีครอบครัว สงผลตอรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตรา

การเจริญพันธุรวมของประเทศในอนาคต 

  (3) กลุมผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน สะทอนถึงภาระคาใชจายดานสุขภาพท่ีเพ่ิม

มากข้ึน ขณะท่ีผูสูงอายุจานวนมากยังมีรายไดไมเพียงพอในการยังชีพ ผูสูงอายุมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนจาก 10.3 ลาน

คน (รอยละ 16.2) ในป 2558 เปน 20.5 ลานคน (รอยละ 32.1) ในป 2583   การเพ่ิมข้ึนของผูสูงอายุวัยกลาง
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และวัยปลายจะสงผลตอภาระคาใชจายในการดูแลท่ีเพ่ิมสูงข้ึน แมผูสูงอายุมีสวนรวมในกําลังแรงงานเพ่ิมข้ึน แตมี

รายไดไมเพียงพอกับคาใชจาย เนื่องจากมีการออมนอย และแหลงรายไดหลักรอยละ 78.5 ของรายไดท้ังหมดมา

จากการเก้ือหนุนของบุตร  

  2.2.2  ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลายรูปแบบ

มากข้ึน อัตราการเจริญพันธุท่ีลดลงสงผลใหขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก 3.6 คน ในป 2543 เหลือ 3 คน ในป 

2556 โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน 1 รุน และครัวเรือนแหวงกลางมีการขยายตัวมากท่ีสุดในชวงป 2543-2556 

สงผลใหความสัมพันธทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทําใหครอบครัวเสี่ยงตอการลมสลาย 

  2.2.3  คนไทยยังมีปญหาเชิงคุณภาพท้ังดานสุขภาพ การเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทยมีอายุ

คาดเฉลี่ยสูงข้ึน อายุคาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิดของคนไทย ป 2557 เพศชาย 71.3 ป เพศหญิง 78.2 ป แตเสียชีวิต

กอนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไมติดตอและอุบัติเหตุ อยางไรก็ตาม คนไทยไดรับโอกาส

ทางการศึกษาสูงข้ึน จานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 15.59 ป เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดย

ชวงป 2551 -2556  มีการศึกษาเฉลี่ย 8.9  ป ขณะท่ีคุณภาพการศึกษาอยูในระดับต่ํา สะทอนไดจากคะแนน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนข้ันพ้ืนฐาน ( O-NET) ในป 2556 มีคาเฉลี่ยต่ํากวารอยละ 50 นอกจากนี้ คน

ไทยสวนใหญมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม    โดยผลการวิจัยและการสํารวจตางๆ พบวาปญหาสําคัญท่ีสุด คือ 

ความซ่ือสัตยสุจริต และการทุจริต         คอรรัปชัน โดยเห็นวาตองสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย

เรงดวน 

  2.2.4  สถานการณความยากจนมีแนวโนมลดลง แตยังคงมีความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได 

สัดสวนคนจนลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ 42 ในป 2543 เหลือรอยละ 10.9 ในป 2556 แตความยากจนยัง

กระจุกตัวหนาแนนในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะท่ีความเหลื่อมลาดานรายไดมีแนวโนมดีข้ึน

เล็กนอย คาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค ( Gini Coefficient) ดานรายไดลดลงจาก 0.484 ในป 2554 เหลือ 

0.465 ในป 2556 อยางไรก็ตามความแตกตางของรายไดระหวางกลุมคนรวยท่ีสุดกับกลุมคนจนท่ีสุดแตกตางกัน

ถึง 34.9 เทา ในป 2556 โดยกลุมคนรวยท่ีสุดรอยละ 10 ถือครองรายไดสูงถึงรอยละ 36.8 ของรายไดท้ังหมด 

ขณะท่ีกลุมคนจนท่ีสุดรอยละ 10 ถือครองรายไดเพียงรอยละ 1.1 สาเหตุพ้ืนฐานท่ีสําคัญจากโครงสรางเศรษฐกิจ

ท่ีไมสมดุล สงผลใหการกระจายประโยชนของการพัฒนาไปยังกลุมคนตางๆ ในสังคมไมท่ัวถึง* ประชากรท่ีเกิด

ชวงป 2555-2556 

  2.2.5  ความเหลื่อมลาระหวางกลุมคนยังคงเปนปญหาสําคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 

  (1) ความเหลื่อมลาดานสินทรัพยท้ังดานการเงินและการถือครองท่ีดินยังคงกระจุกตัวอยูในกลุมคนเพียง

สวนนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งการถือครองท่ีดินโดยกลุมผูถือครองท่ีดินรอยละ ๒๐ มีการถือครองท่ีดินมากท่ีสุด มี

สัดสวนการถือครองท่ีดินสูงกวากลุมผูถือครองท่ีดินรอยละ ๒๐ ท่ีมีการถือครองท่ีดินนอยท่ีสุด ๓๒๕.๗ เทา 

เนื่องจากปญหากรรมสิทธิ์ท่ีดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่ีดินวางเปลาของภาครัฐ 
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  (2) เด็กยากจนยังเขาไมถึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ขณะท่ีโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในระดับปริญญาตรี

ยังมีความแตกตางกันตามฐานะของกลุมประชากร ระหวางเขตเมือง-ชนบทและระหวางภูมิภาค มีปจจัยหลักมา

จากปญหาเรื่องคาครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุมประชากรรอยละ 10 ท่ีมีฐานะความเปนอยูดีท่ีสุด มี

โอกาสเขาถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกวากลุมประชากรรอยละ 10 ท่ีมีฐานะความเปนอยูดอยท่ีสุด

ประมาณ 19.1 เทา นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกวานักศึกษาในเขตชนบทประมาณ 2.2 เทา 

   (3) คุณภาพการใหบริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมลากันระหวางภูมิภาค โดยเฉพาะการกระจาย

ทรัพยากรทางการแพทยและสาธารณสุข อาทิ จากการสํารวจทรัพยากรสาธารณสุขในป ๒๕๕๖ พบวา 

อัตราสวนแพทยตอประชากรระหวางกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตางกันถึง ๓.๖ เทา 

  (4) ความเหลื่อมล้ําการเขาถึงการคุมครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเขาถึงการคุมครองมากข้ึน 

จากการเขาถึงการประกันตนตามมาตรา 50 ท่ีเพ่ิมข้ึนจาก 1.29 ลานคน ในป 2555 เปน 2.471 ลานคน ในป 

2557 ทําใหแรงงานในระบบมีสัดสวนเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 42.4 ในป 2557 อยางไรก็ตาม แรงงานในระบบไดรับ

คาจางเฉลี่ยสูงกวาแรงงานนอกระบบประมาณ 2.1 เทา ในป 2556 

  (5) ความเหลื่อมล้ําดานกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไมเขาใจกฎหมาย เขาไมถึง

กระบวนการยุติธรรม และหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทํางาน นอกจากนี้ ผูมี

รายไดนอยมักไมไดรับความเปนธรรม ไมสามารถตอสูคดีจากการท่ีไมสามารถรับภาระคาใชจายในกระบวนการ

ยุติธรรมและตองใชระยะเวลายาวนาน 

  2.2.6 คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากข้ึน จากการท่ีคนไทยกวารอยละ 99.9 ไดรับความคุมครอง

ทางดานสุขภาพ โดยอยูภายใตระบบประกันสุขภาพถวนหนารอยละ 73.8 ระบบประกันสังคมรอยละ  16.7 และ

ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ/รัฐวิสาหกิจรอยละ 7.1 ขณะท่ี กลุมผูดอยโอกาสมีหลักประกันทาง

รายไดม่ันคงข้ึนและมีความครอบคลุมมากข้ึน โดยในป 2558 ผูสูงอายุไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึนเปน

แบบข้ันบันไดตามชวงอายุ 8.3 ลานคน จากผูสูงอายุท้ังประเทศ 10.4 ลานคน สวนผูพิการไดรับเบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึน

เปน 800 บาท ครอบคลุมผูพิการรอยละ 89.5 และรัฐใหเงินอุดหนุนแกเด็กดอยโอกาสท่ีอยูในครอบครัวยากจน

ใหไดรับการเลี้ยงดูท่ีมีคุณภาพภายใตโครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอยางไรก็ตาม สวัสดิการดานท่ี

อยูอาศัยยังไมครอบคุลมกลุมผูมีรายไดนอยและผูยากไร แมวารัฐจัดสวัสดิการดานท่ีอยูอาศัยภายใตโครงการ

ตางๆ แตปจจุบันกลุมผูมีรายไดนอยและรายไดปานกลางยังไมมีกรรมสิทธิ์ในท่ีอยูอาศัยถึง 4,544,926 ครัวเรือน 

อยางไรก็ตาม รัฐเริ่มใหความสําคัญกับการพัฒนาท่ีอยูอาศัยแกผูสูงอายุโดยเฉพาะผูท่ีมีรายไดนอยและผูยากไร 

2.2.7 วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโนมเปนสังคมพหุวัฒนธรรมมากข้ึน 

อาทิ การใหคุณคากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแกตัว ไมรูจักเสียสละ 

ไมเอ้ือเฟอเผื่อแผ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโนมการเปนสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการ

เขามาของแรงงานตางชาติท่ีกอใหเกิดการนาเอาวัฒนธรรมตนทางผสมผสานกับวัฒนธรรมทองถ่ิน 
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  2.2.8  ความเขมแข็งของชุมชนมีแนวโนมท่ีดีข้ึน ชุมชนสามารถแกปญหาและสนองตอบความตองการ

ของชุมชนดวยตนเองไดดีข้ึน โดยมีกระบวนการจัดทาแผนชุมชนท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และบูรณาการเปนแผน

ตําบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แผนพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือใหไดรับ

การสนับสนุนท้ังในดานองคความรูและงบประมาณในกิจกรรมท่ีเกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุมทา

กิจกรรมท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและเชื่อมโยงเปนเครือขายเพ่ิมข้ึนจาก 142,632 แหงในป 2555 

เปน 152,377 แหง ในป 2556 สวนใหญเปนกลุมธุรกิจชุมชนและอาชีพ รอยละ 32.51 ขององคกรท้ังหมด และ

องคกรการเงิน รอยละ 26.77  

  2.2.9  ความไมยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกตางกันสงผลใหเกิดความขัดแยงในสังคม ในชวงระยะเวลา

กวา 10 ปท่ีผานมา ความขัดแยงในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุมตางๆ ท่ีมีความรุนแรงมากข้ึน นําไปสู

ความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน และสงผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนท้ังทางตรงและทางออม 

 

           2.3 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  2.3.1  ทรัพยากรธรรมชาติสวนใหญถูกนาไปใชในการพัฒนาจานวนมาก กอใหเกิดความเสื่อมโทรมอยาง

ตอเนื่องและเกิดปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน 

  (1) พ้ืนท่ีปาไมลดลง เนื่องจากจานวนประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึน ทาใหความตองการใชท่ีดินเพ่ือการผลิต

ทางการเกษตร การอยูอาศัย และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ิมมากข้ึนตามไปดวย พ้ืนท่ีปาไมจึงถูกบุกรุกทา

ลายมากข้ึน โดยพ้ืนท่ีปาไมลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ลานไร หรือรอยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนท่ีท้ังหมดของประเทศในป 

๒๕๐๔ เปน ๑๐๒ ลานไร หรือคิดเปนรอยละ ๓๑.๖ ในป ๒๕๕๖ 

  (2) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทาใหความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและท่ีดินมีปญหา

ความเสื่อมโทรมของดินจากการใชประโยชนท่ีไมถูกตองตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะ

ลางพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปญหาพ้ืนท่ีสูงชันหรือพ้ืนท่ีภูเขา ซ่ึงมีขอจากัดในการนาไปใชประโยชน การ

ใชทรัพยากรท่ีดินของประเทศยังไมมีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหนวยงานท่ีเก่ียวของ การบริหาร

จัดการท่ีดินมีปญหาความไมเปนธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองท่ีดิน ความหลากหลายทางชีวภาพกําลัง

ตกอยูภายใตภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศปาไมอยางตอเนื่องเปนเวลานาน 

  (3) ปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝงถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใชประโยชนอ่ืนๆ จานวนมาก 

เชน การเพาะเลี้ยงชายฝง โดยเฉพาะการทานากุง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ทาใหพ้ืนท่ีปาชายเลน

ลดลงจากป 2504 ท่ีมีพ้ืนท่ีปาชายเลนกวา 2.3 ลานไร เหลือเพียง 1.5 ลานไร ในป 2552 คิดเปนการลดลงรอย

ละ 34.8 ทาใหรัฐเริ่มมีนโยบายปกปองปาชายเลนอยางจริงจัง โดยไมอนุญาตการตอสัมปทานบัตรท้ังหมดตั้งแตป 

2534 และหามการใชประโยชนอ่ืนๆ อยางไรก็ตาม ในระหวางป 2549-2554 พบวา ปาชายเลนมีสภาพดีข้ึน ในป 

2554 ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง 1.61 ลานตัน ลดลงจากป 2549 ท่ีมีปริมาณ 2.42 ลานตัน ในขณะท่ี
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พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวนาชายฝงของประเทศไทยยังคงขยายตัวอยางตอเนื่องจากปริมาณความตองการสัตวนาท่ีเพ่ิม

มากข้ึน 

(4) การผลิตพลังงานในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ แตประสิทธิภาพการใชพลังงานดีข้ึน ความ

ตองการใชพลังงานของประเทศเพ่ิมข้ึนตลอด 30 ปท่ีผานมาแตการผลิตพลังงานเชิงพาณิชยเพ่ือการบริโภค

ภายในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ ทาใหตองนาเขาจากตางประเทศเพ่ิมข้ึนโดยในป 2555 ตองนาเขา

เพ่ิมข้ึนรอยละ 6 อยูท่ีระดับ 1.08 ลานบารเรลเทียบเทานามันดิบตอวัน คิดเปนรอยละ 54 ของความตองการใช

ในป 2555 และคิดเปนรอยละ 12.5 ของ GDP โดยนามันดิบมีการนาเขาสูงท่ีสุดคิดเปนรอยละ 76 ของการนา

เขาพลังงานท้ังหมด ขณะท่ีการใชพลังงานเชิงพาณิชยข้ันตนในป 2555 เพ่ิมข้ึนรอยละ 6.8 อยูท่ีระดับ 1.981 พัน

บารเรลเทียบเทานามันดิบตอวัน ท้ังนี้ ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศไทยมีแนวโนมดีข้ึน โดยมีอัตรา

การเพ่ิมข้ึนของการใชพลังงานต่ํากวาอัตราขยายตัวของ GDP โดยในป 2555 การเพ่ิมข้ึนของ GDP รอยละ 1 

ขณะท่ีมีการใชพลังงานเพ่ิมข้ึนเพียงรอยละ 0.6 

  (5) ทรัพยากรน้ํายังมีสวนท่ีไมสามารถจัดสรรไดตามความตองการ ประเทศไทยประกอบดวย 25 ลุมน้ํา

หลัก น้ําทําตามธรรมชาติมีปริมาณรวม 285,227 ลานลูกบาศกเมตร ขณะท่ีการพัฒนาแหลงเก็บกักนาในประเทศ

มีความจุคิดเปนรอยละ 28 ของปริมาณนาทาธรรมชาติ มีแองนาบาดาลท้ังหมด 27 แองน้ําบาดาล มีปริมาณการ

กักเก็บในชั้นนาบาดาลรวมประมาณ 1.13  ลานลานลูกบาศกเมตร มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาข้ึนมาใชได โดยไม

กระทบตอปริมาณนาบาดาลท่ีมีอยูไดรวมปละ 68,200 ลานลูกบาศกเมตรอยางไรก็ตาม การพัฒนานาบาดาล

ข้ึนมาใช มีขอจากัดในเรื่องขงความคุมทุนเนื่องจากมีคาใชจายในการสูบน้ํา และการดําเนินการสํารวจสูง ขณะท่ี

ภาพรวมความตองการใชนาในประเทศ ในป 2557  มีจํานวนประมาณ 151 ,750  ลานลูกบาศกเมตร โดยท่ี

ศักยภาพของการเขาถึงแหลงนาของภาคสวนตางๆ มีจํานวน 102,140 ลานลูกบาศกเมตร และยังไมสามารถ

จัดสรรนาตามความตองการไดอีกประมาณ 49,610 ลานลูกบาศกเมตร 

  2.3.2  ปญหาสิ่งแวดลอมเพ่ิมสูงข้ึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 

  (1) ปญหาขยะมูลฝอยยังไมไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิภาพ แนวโนมอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ย

ตอคนตอวันเพ่ิมสูงข้ึนจาก 1.04 กิโลกรัม/คน/วัน ในป 2553 เปน 1.11 กิโลกรัม/คน/วัน ในป 2557 สถานท่ี

กําจัดขยะแบบถูกตองตามหลักวิชาการมีเพียงรอยละ 19 และมีการนํามูลฝอยกลับไปใชประโยชนเพียงรอยละ 

18 ทําใหมีปริมาณขยะสะสมตกคางเพ่ิมสูงข้ึนถึง  19.9 ลานตัน ในป 2556  ของเสียอันตราย ในป 2557  มี

ประมาณ 2.69 ลานตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกสมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนรอยละ 10 ตอป เนื่องจากความกาวหนาทาง

เทคโนโลยีท่ีมีการปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว สงผลใหในอนาคตอาจตองประสบปญหาการกําจัดซากของเสียเหลานี้ 

หากภาครัฐไมมีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอยางครบวงจร ขณะท่ีการจัดการของเสีย

อันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการไดประมาณรอยละ 70 โดยภาคอุตสาหกรรมมีการนาของเสีย
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อันตรายกลับมาใชประโยชนใหมมากข้ึน แตยังพบการลักลอบท้ิงกากอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง 

เนื่องจากตนทุนในการกําจัดสูง 

  (2) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแหง แตมีแนวโนมดีข้ึน ในป 2557 พบสารมลพิษทางอากาศ

เกินคามาตรฐานในหลายพ้ืนท่ีของประเทศ และท่ีเปนปญหาสําคัญไดแกฝุนละออง กาซโอโซน และสารอินทรีย

ระเหยงาย (VOCs) โดยมีพ้ืนท่ีวิกฤติในเขตพ้ืนท่ีมาบตาพุด จังหวัดระยอง ท่ียังคงประสบปญหาสารอินทรียระเหย

งาย ในขณะท่ีพ้ืนท่ีอ่ืน เชน กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม ขอนแกน พบสารเบนซินเกินคามาตรฐาน แตสวนใหญ

มีปริมาณลดลงจากปท่ีผานมา ซ่ึงไดรับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานนามันเชื้อเพลิงเม่ือตนป 2557 ท้ังนี้ ใน

พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร การท่ีปญหาฝุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง สวนหนึ่งเปนผลการปรับปรุงมาตรฐาน

นามันเชื้อเพลิงจาก EURO 3 เปน EURO 4 ตั้งแตป 2555 และการปรับปรุงระบบขนสงสาธารณะและทาง

จักรยาน การเขมงวดกับการตรวจจับรถควันดํา อยางไรก็ตาม ปญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนท่ีมาจากสาเหตุหลัก

คือปริมาณรถยนตจานวนมากสําหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน พบวาสถานการณดีข้ึนเปน

ลาดับ โดยความรวมมือและการทํางานระหวางภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) และประชาชนดีข้ึน 

  (3) คุณภาพน้ําท่ีอยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลง สถานการณคุณภาพน้ําในชวง 10 ปท่ีผานมา (พ.ศ. 

2548-2557) มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง โดยแหลงนาท่ีอยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลงสวนแหลงนาท่ีอยูในเกณฑ

พอใชและเสื่อมโทรมมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน สาเหตุสําคัญมาจากการชะหนาดินท่ีมีปุยตกคางจากการเกษตรและการ

ปศุสัตว และการระบายนาเสียจากชุมชน ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน มีจํานวนไมเพียงพอตอการบําบัดน้ํา

เสียท่ีเพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปจจุบัน มีปริมาณนาเสียจากชุมชน 10.3 ลาน

ลูกบาศกเมตรตอวัน ขณะท่ีระบบบาบัดนาเสียรองรับนาเสียท่ีเกิดข้ึนไดเพียงรอยละ 31 

  (4) ประเทศไทยปลอยกาซเรือนกระจกเพ่ิมข้ึน แตอัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปลอยกาซเรือน

กระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ตามปริมาณความตองการใชพลังงานท่ีเพ่ิมข้ึนตามการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแหงชาติฉบับท่ี 2 การจัดทาบัญชีกาซเรือนกระจกของประเทศ

ไทย ระบุวาประเทศไทยมีการปลอยกาซเรือนกระจก ในป 2533 ปริมาณ 229.08 ลานตันคารบอนไดออกไซด

เทียบเทา และเพ่ิมเปน 265.9 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ในป 2547 โดยปริมาณการปลอยกาซเรือน

กระจกมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนรอยละ 3.3  ตอป อยางไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในชวง 5 ปท่ีผานมา ท้ังนี้

เนื่องมาจากมาตรการการลดกาซเรือนกระจกตางๆ ท่ีมีการดําเนินงานเพ่ิมมากข้ึนในประเทศ ประกอบกับการกัก

เก็บกาซเรือนกระจกในภาคปาไมและการใชประโยชนท่ีดินมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนรอยละ 1.1 จึงสงผลใหภาค

ดังกลาวเปนภาคท่ีมีความสําคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและชวยลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกโดยรวม

ของประเทศ 

  2.3.3  ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งอุทกภัยเกิดข้ึนบอยครั้งและมีความรุนแรงมากข้ึน สงผล

กระทบตอภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ท้ังอุทกภัย ภัยแลง วาตภัย และดินถลม สรางความ
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เสียหายนับเปนมูลคากวาหม่ืนลานบาท อันเปนผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งอุทกภัยมีแนวโนมและความถ่ีมากข้ึน ซ่ึงจะสงผลกระทบตอภาคการผลิตและวิถีการ

ดํารงชีวิตของคนไทยเปนประจาทุกปในมิติของจานวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบวาภัยแลงเปนภัยธรรมชาติท่ีสงผล

กระทบตอประชากรเปนจานวนมากกวาภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะท่ีน้ําทวมเปนภัยธรรมชาติท่ีสงผลใหประเทศ

ไทยถูกจัดอยูในลาดับประเทศท่ีมีความเสี่ยงตนๆ ของโลก 

 

  ๒.๔ ดานการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 

    2.4.1  ดานธรรมาภิบาล 

(1) ประเทศไทยจะตองใหความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยางเรงดวนจากการประเมินผานดัชนีความ

อยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย ชี้วา สังคมไทยในภาพรวมมีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันอยูในระดับปานกลางใน

ป 2556 แตองคประกอบดานสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาลอยูในระดับท่ีตองเรงแกไข สถานการณดังกลาว 

ถือเปนความจาเปนของประเทศไทยท่ีจะตองใหความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยางเรงดวน เนื่องจาก

สถานการณวิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2552 มีอยางนอย 6  ประการคือ 

(1) หลักนิติธรรม (2) หลักคุณธรรม (3) หลักความโปรงใส (4) หลักความมีสวนรวม (5) หลักความรับผิดชอบ (6) 

หลักความคุมคา ขณะนี้ ไดมีการสะสมตัวและลุกลามสูทุกภาคสวน ไดแก ภาคการเมืองท้ังระดับชาติและระดับ

ทองถ่ินท่ีมีการซ้ือสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือใหไดรับการเลือกตั้ง มีผลประโยชนสวนตนทับซอนกับ

ผลประโยชนรัฐหนวยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานท่ีไมเปนธรรมาภิบาล มีการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 

หาผลประโยชนใหตนเองและพวกพอง ภาคธุรกิจบางสวนมีการรวมมือกับนักการเมืองและขาราชการ กระทาการ

ทุจริตเพ่ือใหไดงานจากภาครัฐ ปดงานอยางรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบตอ

ผูบริโภค ภาคประชาชนมีแนวโนมยอมรับการทุจริตตางๆ ท่ีตนเองไดรับประโยชนมากข้ึน สถาบันทางศาสนา

บางสวนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปญหาการบริหารจัดการทรัพยสินของสวนรวม ขาดความ

โปรงใส ปลอยใหคนบางกลุมใชศาสนาเปนเครื่องมือแสวงหาประโยชน สื่อมวลชนหลายสํานักวางตัวไมเปนกลาง 

ไมแสดงบทบาทในการตอตานการทุจริตหรือปกปดขอเท็จจริง รับผลประโยชนจากกลุมนายทุนและนักธุรกิจ

การเมืองจนไมสามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได 

  (2) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแตป 2544 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ไดสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางตอเนื่อง พบวา บริษัทจดทะเบียนท่ีมีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี 72% ในป 

๒๕๕๗ ถือวาอยูในระดับดีเม่ือเทียบกับป 2545 ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี 52% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเม่ือเทียบกับ

ป 2554 ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี 77% แสดงใหเห็นวา บริษัทจดทะเบียนไทย ใหความสําคัญในการพัฒนาการกํากับ
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ดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอยางยั่งยืนและสรางความเชื่อม่ันแกผูลงทุนท้ังในประเทศและตางประเทศ

สูการยอมรับในระดับสากล 

  2.4.2 ดานการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ 

  (1) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

พ.ศ. 2534 ไดจัดระเบียบการบริหารราชการแผนดินแบงออกเปน 3 สวนไดแก บริหารราชการสวนกลาง บริหาร

ราชการสวนภูมิภาค และบริหารราชการสวนทองถ่ินท่ีใชหลักการกระจายอํานาจท่ีสวนกลางไดมอบอํานาจระดับ

หนึ่งใหประชาชนในทองถ่ินไปดําเนินการปกครองตนเองอยางอิสระโดยท่ีไมขัดตอกฎหมายของประเทศ ท้ังสาม

สวนนี้อยูในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบบริหารราชการแผนดิน รวมไปถึง

การกําหนดนโยบายเพ่ือใหขาราชการนาไปปฏิบัติ ท้ังนี้การปฏิรูประบบราชการท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงอยาง

ชัดเจนในโครงสรางของหนวยราชการเกิดข้ึนจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีการ

กําหนดสวนราชการไวเปน 20 กระทรวง และสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

  (2) การกระจายอํานาจเกิดผลสําเร็จหลายดานแตยังมีปญหาท่ีตองแกไขการกระจายอํานาจใหแก อปท. 

ในระยะท่ีผานมาไดดําเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ 2550 และ

ตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินฉบับท่ี 1 และฉบับท่ี 2 นอกจากนั้น มีการใชงบประมาณเปนตัวกระตุน

ใหเกิดการถายโอนภารกิจ หนาท่ีและเพ่ิมรายไดในการดําเนินงานของ อปท. โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2543 

สัดสวนของรายไดของทองถ่ินตอรายไดรัฐบาลคิดเปนรอยละ 13.31 เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 25.17 ในปงบประมาณ 

2550 และรอยละ 28.21 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการถายโอนภารกิจไปแลวตามแผนปฏิบัติการกําหนด

ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. ฉบับท่ี 1 จํานวน 185 ภารกิจจากภารกิจท่ีจะตองถายโอน 245 ภารกิจ

และถายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับท่ี 2 จํานวน 75 งาน/กิจกรรม จาก 114 งาน/กิจกรรม และถาย

โอนบุคลากรจากสวนกลางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 9.850  คน แบงเปนขาราชการ 1,378 คน 

บุคลากรทางการศึกษา 5,295 คน ขาราชการกระทรวงสาธารณสุขซ่ึงประจําอยูท่ีสถานีอนามัย จํานวน 79 คน 

และลูกจางประจํา 3,098 คน อยางไรก็ตามยังมีปญหาท่ีตองการการแกไข เชน การทับซอนของอํานาจหนาท่ีและ

เขตพ้ืนท่ีระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดและเทศบาลหรืองคการบริหารสวนตําบล ทาใหการจัดบริการ

สาธารณะใหกับประชาชนยังขาดความสมดุล ปญหาการซ้ือเสียง ทาใหการเลือกตั้งระดับทองถ่ินขาดความชอบ

ธรรม และปญหาการขาดแคลนรายไดของ อปท. ซ่ึงรายไดท่ีทองถ่ินจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดสวนเพียงรอยละ 

9.90 ของรายไดรัฐบาลในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และเพ่ิมเปนรอยละ 10.65 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ทองถ่ินจําเปนตองพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเปนรอยละ 38.52 และรอยละ 39.46 ตามลําดับ สงผลให 

อปท. ในพ้ืนท่ีท่ีมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแนน เชน การเปนแหลงท่ีตั้งของอุตสาหกรรม การคา การบริการ 
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การเปนพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการ

เติบโตของเมืองและการเพ่ิมข้ึนของประชากรแฝงและแรงงานตางดาวไดอยางมีขอบเขตจากัด 

  2.4.3  ดานการทุจริตคอรรัปชั่นไทยกําลังประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอน

เปนอยางมาก พัฒนาการของการทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตท่ีมีรูปแบบการทุจริต

จัดซ้ือจัดจาง รับสินบน ซ่ึงสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได เนื่องจากมีความซับซอนไมมาก

เทากับการทุจริตคอรรัปชั่นในปจจุบันท่ีประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอรรัปชั่นขนาดใหญท่ีสูงเปน

แสนลานบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนซ่ึงเปนรูปแบบใหมท่ีเกิดมากข้ึนในชวง

ท่ีรัฐเขามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชนจากธุรกิจในโลกสมัยใหม มีความซับซอนเพ่ิมข้ึน

และในปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนเปนอยางมาก ไมวาจะ

เปนองคกรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการตางๆ ท่ีออกมา รวมท้ังกฎหมายเก่ียวกับการทุจริตและการ

ตรวจสอบจากองคกรตางๆ ยังไมสามารถท่ีจะเขาไปแกไขปญหาเหลานี้ได ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ

คอรรัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. 2557 ขององคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ พบวา

ประเทศไทยได 38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยูอันดับท่ี 85 จากการจัดอันดับท้ังหมด 175 ประเทศ

ท่ัวโลก จะเห็นไดวาประเทศไทยมีคะแนนดีข้ึนเล็กนอยเทียบกับป 2556 ท่ีได 35 คะแนน อยูอันดับ 102 โดยเม่ือ

เทียบกับประเทศในกลุมอาเซียน พบวา ประเทศไทยมีคะแนนเทากับประเทศฟลิปปนส สวนประเทศสิงคโปรสูง

ถึง 84 คะแนน และมาเลเซียได 52 คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอรรัปชันนอย) 

 

 

1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาปจจัยแวดลอมทางการแขงขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงหวงโซอุปทาน

เพ่ือพัฒนาไปสูครัวของโลก  และฐานการผลิตพลังงานสะอาด 

1.1 พัฒนาคุณภาพปจจัยการผลิต  ประสิทธิภาพการผลิตและผลิตภาพภาคเกษตรกรรม  เพ่ืออาหาร

ปลอดภัย 

1.2 สนับสนุนเครือขายวิสาหกิจ(Cluster) อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาและพัฒนามาตรฐาน

สินคาสูสากล 

1.3 พัฒนาการสรางตราสินคา(Branding) ศักยภาพทางการตลาดและประชาสัมพันธ 

1.4 สงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตรเพ่ือเปนพลังงานทดแทนท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

1.5 พัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมสะอาดอยางเปนระบบ  

2.   ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพ่ือเปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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2.1  พัฒนาและเชื่อมโยงโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสงในจังหวัดและไปสูภูมาภาค 

    อินโดจีน  

2.2  พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและกฎระเบียบท่ีสนับสนุนระบบโลจิสติกสการคาและการ 

       ลงทุน 

2.3  พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผูประกอบการ SMEs ดานโลจิสติกสการคาและการลงทุน 

       เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 

2.4  พัฒนาฐานขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานโลจิสติกสการคาและการลงทุนท่ีมี 

       ประสิทธิภาพ 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียว  และผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือสรางและกระจายรายไดสูประชาชน

ในพ้ืนท่ี 

 3.1  พัฒนาปจจัยพ้ืนฐานการทองเท่ียวและแหลงทองเท่ียวใหมีคุณภาพ   และเชื่อมโยงแหลง   

            ทองเท่ียวในจังหวัดสูภูมิภาคและประเทศเพ่ือนบาน 

 3.2  สงเสริมการทองเท่ียวท่ีหลากหลายเพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียวตลอดท้ังป  

  3.3  พัฒนาศักยภาพการผลิตและการหาชองทางการตลาดของผลิตภัณฑชุมชน OTOP      

            โดยเฉพาะภัณฑไหมและเครื่องปนดินเผาดานเกวียน 

  3.4  พัฒนาบุคลากรและการใหบริการทองเท่ียว  

  3.5  วิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพทางการตลาดและประชาสัมพันธการทองเท่ียวของจังหวัด  

4.   ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและยั่งยืนเพ่ือสูการเปนเมืองนาอยู  

     4.1  สงเสริมการบริการสาธารณสุขและสุขภาพประชาชนใหแข็งแรง 

 4.2  พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเขาถึงการศึกษา  

 4.3  สงเสริมศาสนา  จริยธรรม  คุณธรรม  ศิลปะและวัฒนธรรมอันดี  

  4.4  สรางงาน  รายได  และพัฒนาองคความรูและทักษะแรงงาน  

  4.5  ชวยเหลือผูสูงวัย  ผูพิการทุพพลภาพ  และผูดอยโอกาสทางสังคม  และเสริมสราง    

            ครอบครัวอบอุน 

  4.6  เสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะและการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการพัฒนาชุมชน  

          และสังคม  อยางยั่งยืน  

5.   ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  และการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ 

     5.1  พัฒนา  ฟนฟู  อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ท่ีมีคุณภาพและสะอาด 

 5.2  บริหารจัดการน้ํา  เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาแหลงน้ําผิวดินและใตดิน  เพ่ืออุปโภค   

            บริโภคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
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 5.3  พัฒนาระบบชลประทานและจัดหาแหลงน้ําตนทุนเพียงพอ  และมีคุณภาพตอการใช  

                ประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม 

     5.4  สนับสนุนเกษตรกรทําแหลงน้ําในไรนา  พรอมผันน้ําจากกลุมน้ําอ่ืนๆ  และสรางระบบ  

           โครงขายอยางมีประสิทธิภาพ 

     5.5  สรางความรูความเขาใจเรื่องการใชน้ํา  การตระหนักถึงคุณคาน้ํา  และอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา    

           อยางมีสวนรวม 

     5.6  วิจัยและพัฒนาองคความรูและขอมูลเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

6.  ยุทธศาสตรสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบานเมือง  

  6.1  สงเสริมและสนับสุนนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน  

           ประมุขของชาติ 

  6.2  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  และปองกันปราบปราบยาเสพติด  

  6.3  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภัยพิบัติสาธารณะ  

  6.4  สงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ( Good  Governance) 

  6.5  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ  

 

 

1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
 

  1.วิสัยทัศน    

   “องคการปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดนครราชสีมา  เปนองคกรหลักในการจัดบริการสาธารณะท่ีมี

ประสิทธิภาพ  เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน” 

 

  2. พันธกิจ  

      ปฏิบัติภารกิจอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540  (และท่ีแกไขถึง

ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2552)  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552) 

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พงศ. 2537 (และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 

2546) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  

และตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ อยางมีประสิทธิภาพ 
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  3.เปาหมายการพัฒนา   

    1)  ประชาชนมีแหลงน้ําเพียงพอตอการอุปโภคและทําการเกษตร 

    2)  ประชาชนสามารถเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  และเกิดการเรียนรู  

              อยางตอเนื่อง 

    3)  ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพ  ดานการเกษตร  

    4)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

    5)  ประชาชนเขาถึงบริการทางสาธารณสุข  มีสุขภาพแข็งแรง  

    6)  ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน  ปลอดภัยใชงานไดดี  

   7)  ประชาชนไดรวมกิจกรรมสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของทองถ่ินอยางเหมาะสม  

   8)  ประชาชนไดมีสวนรวมในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการอยางเหมาะสม 

   9)  ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียว 

   10) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีธรรมาภิบาลดีข้ึน 

   11) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

   12) สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติไดรับการฟนฟูและอนุรักษ 
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทาง

พระราชดําริ   

1.1ประสานและบริหารการจัดการน้ํา  ตามพระราชดํารัส

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  เม่ือป 2538  เพ่ือแกไข

และปองกันปญหาอุทกภัยอยางเปนระบบ 

1.2 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสรางแหลงน้ํา สงวนและ

เก็บกักน้ําเพ่ือการเกษตร  เพ่ือการอุปโภคและบริโภค  

รวมท้ังวางโครงการเพ่ือการแกไขปญหาน้ําทวมและน้ําแลง 

1.3 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

อปท. 

2.ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

การศึกษา 

 

 

2.1 สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา  ใหเปนไปตาม

มาตรฐานการศึกษา 

2.2 พัฒนาและเตรียมบุคลากรดานการศึกษา ครู นักเรียน 

ใหเปนผูมีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล

อปท. 
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รองรับประชาคมอาเซียน 

2.3 สนับสนนุใหมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช

เปนเครื่องมือและประกอบการศึกษา  เปนเครื่องมือของ

ชุมชนและประชาชนท่ัวไป 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

 2.4 สงเสริมใหประชาชนไดเตรียมความพรอมและตระหนัก

ถึงความสําคัญของการเขาสูประชาคมอาเซียนในทุกดาน 

2.5 สงเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษา

ตามอัธยาศัย 

 

3.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการ

เกษตร 

3.1 พัฒนาปรับปรุงพันธุพืชและเมล็ดพันธุพืชท่ีดีมีคุณภาพ  

สงเสริมใหเกิดการเกษตรอุตสาหกรรม เกิดพันธุพืชใหมๆ ท่ีมี

คุณภาพสูงข้ึน  โดยขอความรวมมือและใหความรวมมือกับ

หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

3.2 ลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร  

ปรับปรุงผลิตผลใหมีคุณภาพมีมาตรฐานสากลโดยการ

รวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและ

เอกชน 

3.3 สงเสริมและพัฒนาเครือขายผูนําดานเกษตรอาสาสมัคร

การเกษตร 

อปท. 

 3.4  สงเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินคาทาง

การเกษตร  และเพ่ิมชองทางตลาด 

3.5 สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก  ตามนโยบาย

เศรษฐกิจพอเพียง 

3.6 สงเสริมประชาชนในทองถ่ินใหมีการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ  

เพ่ือการบริโภค  เพ่ือจําหนวยและเพ่ือการอนุรักษ 

อปท. 

4.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 4.1 สงเสริมและพัฒนาบทบาทของผูนําชุมชนคณะกรรมการ

หมูบานและชุมชนใหเขมแข็ง 

4.2 สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 

4.3 สงเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก 

อปท. 
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เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส ประชาชน และ

คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

4.4 สงเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถ

ของแรงงานในทองถ่ิน 

4.5 ปองกันและแกไขปญหาการเสพ  การผลิตและการ

จําหนายยาเสพติดในทุกระดับ 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

 4.6 ดําเนินการโครงการ  เพ่ือใหบริการประชาชน  และ 

รับทราบปญหา อุปสรรค และความตองการของประชาชน

ในพ้ืนท่ี 

4.7 สงเสริมและประกาศเกียรติคุณผูท่ีเปนแบบอยางท่ีดี  

และสรางคุณประโยชนตอสังคม สรางชื่อเสียงใหกับจังหวัด

นครราชสีมา 

 

5.ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐาน 

5.1 พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบาน(อสม.) 

5.2 สงเสริมและสนับสนุนใหการรักษาพยาบาลประชาชนใน

ทุกระดับ  ใหมีคุณภาพและมาตรฐานโดยรวมมือกับ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  และหนวยงาน  หรือ

องคกรท่ีเก่ียวของ 

5.3 สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ  

ใหมีสุขภาพแข็งแรง  โดยใหการเรียนรูการดูแลสุขภาพ  

การออกกําลังกาย การปองกันโรค การใชยาอยางถูกตอง 

การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชนและการเขารับการตรวจ

สุขภาพหรือการรับบริการดานสาธารณสุขตามข้ันตอนและ

วิธีการทางการแพทย 

อปท. 

6.ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐาน 

6.1 สงเสริมสนับสนุนการวางระบายการพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน ใหสอดคลองกับความจําเปนและความ

ตองการของประชาชน 

อปท. 
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6.2 กอสราง  ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางท่ัวถึง 

6.3 ประสาน สนับสนุน รวมมือกับสวนราชการ และองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนเครื่องมือ 

เครื่องจักรกล ตลอดจนผูปฏิบัติงานท่ีมีความชํานาญในการ

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

6.4ประสานในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน

เขาใจในการใชและรักษาสาธารณูปโภคอยางคุมคา 

6.5 ดําเนินการปรับปรงุระบบขนสงในจังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือแกไขปญหาการจราจร ความปลอดภัยและความเปน

ระเบียบในการใหบริการแกประชาชน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

7.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการ

ทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม 

ประเพณี และกีฬา 

7.1 พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนทองถ่ินโคราช  โดย

การอนุรักษสืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเท่ียว 

7.2 พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียวเดิม สรางแหลง

ทองเท่ียวใหม รวมท้ังกิจกรรมดานการทองเท่ียว และสิ่ง

อํานวยความสะดวกตางๆ กระตุนเศรษฐกิจ  และสราง

รายไดจากการทองเท่ียวของจังหวัดนครราชสีมาเพ่ิมข้ึน 

7.3 สนับสนุนและสงเสริมความสามารถของผูประกอบการ

ธุรกิจทองเท่ียว และสรางเครือขาย พัฒนาคุณภาพสินคา

และบริการ  โดยการจับคูธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินคาและ

ขยายตลาดสินคาท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 

7.4 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา และจัดการ

แขงขันกีฬาประเภทตางๆ รวมถึงการสรางความเปนเลิศ

ทางดานกีฬา 

อปท. 

8. ยุทธศาสตรดานการบริหาร

จัดการบานเมืองท่ีดี 

8.1 ปรับปรุงโครงสรางการบรหิารงาน  ใหรองรับการปฏิบัติ

ภารกิจหนาท่ี  ตามท่ีกฎหมายกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ 

8.2 นําระบบสารสนเทศมาใชในการบรหิารงานภายใน

องคกร 

อปท. 
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8.3 สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ใหไดรับการศึกษา อบรม

การทําวิจัย เพ่ิมพูนความรู เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ การ

ทํางานใหเกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และใน

การสื่อสารและรวมมือกับประชาคมอาเซียน 

8.4 บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวมกันระหวาง

หนวยงานภาครัฐ และเอกชนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

พัฒนาทองถ่ิน สรางประโยชนสูงสุด แกประชาชนในจังหวัด

นครราชสีมา 

8.5 เปดโอกาศใหประชาชนไดเขามีสวนรวมในการกําหนด

นโยบายและความตองการของประชาชนในการพัฒนา

จังหวัดนครราชสีมา 

8.6 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

9.1 สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ

และภัยพิบัติตางๆ  

9.2 สงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการหนวยงาน

มูลนิธิการกุศลและองคกรท่ีเก่ียวของในการเตรียมความ

พรอมในการปองกันภัย  และการชวยเหลือผูประสบภัย 

9.3 สงเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกลองวงจรปดใน

เขตชุมชน  และสถานท่ีสําคัญ โดยสรางความอบอุนใจ  และ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

9.4 สนับสนุนการฝกอบรมจัดตั้งและอบรมฟนฟูตํารวจบาน 

และอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.) และดูแล

รักษาความปลอดภัยและการจราจร 

อปท. 

10. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอม 

10.1 พัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ  สิ่งแวดลอมแหลง

น้ําลุมน้ําลําคลอง และปาไมใหมีความอุดมสมบูรณ 

10.2 รณรงคสรางจิตสํานึก เพ่ือปองกันและแกไขปญหา

มลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชนทองถ่ินทุกระดับ 
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10.3 จัดทําระบบกําจัดขยะรวม  และจัดการขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล 

 

 

 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

2.1  วิสัยทัศน 

           “หนองหญาขาวนาอยู  สิ่งแวดลอมดี  กาวไกลการเกษตร  ชุมชนสามัคคี” 

 

พันธกิจ  1. พัฒนาระบบคมนาคมขนสง  โครงสรางพ้ืนฐาน  และสาธารณูปโภคท่ีมี 

                         ประสิทธิภาพ                                                                                                          

                     2.  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีข้ึน 

  3.   พัฒนาสิ่งแวดลอมในชุมชน 

  4.  สงเสริมอาชีพและรายไดใหแกประชาชน 

  5.  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  และดํารงไวซ่ึงวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม 

6.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

  7.  สงเสริมความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชน  

 

 

2.2  ยุทธศาสตร 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

เปาหมาย 

             เพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในเขตองคการบริหารสวนตําบลใหมีมาตรฐาน และเพียงพอตอความ

ตองการของประชาชน 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด 

1.  กอสรางและปรับปรุงถนน  

2.  พัฒนาระบบประปา 

3.  ขยายเขตไฟฟาและไฟฟาสาธารณะ 

4. การจัดการแหลงน้ําอุปโภค 

1. จํานวนถนนท่ีกอสรางและซอมแซม 

2. จํานวนระบบประปาท่ีกอสราง/เพ่ิม

ประสิทธิภาพ และจํานวนบอบาดาลท่ีขุดเจาะ

และซอมแซม 

3. ระยะทางของเขตไฟฟาท่ีไดรับการขยาย 

4. จํานวนแหลงน้ําท่ีขุดลอกและขุดขยาย 
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เปาหมาย 

             เพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   สุขภาพกายและสุขภาพจิตสมบูรณแข็งแรง  สามารถดํารงชีวิต

อยางมีความสุข   

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด 

1. พัฒนาและสงเสริมสุขภาพและอนามัย 

2.  การพัฒนาและสงเสริมสวัสดิการชุมชน 

3.  การพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 

 

1. จํานวนประชาชนผูมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ 

2. จํานวนประชาชนท่ีไดรับการชวยเหลือดาน 

สวัสดิการตาง ๆ 

3.   จํานวนประชาชนท่ีเลนและฝกซอมกีฬาอยาง

สมํ่าเสมอ 

 

  3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานส่ิงแวดลอม 

     เปาหมาย 

     เพ่ืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนใหคงอยูอยางยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด 

1.  การจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชน 

2.  การจัดการขยะ 

1. ปริมาณพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตตําบล 

2. ปริมาณขยะท่ีไดรับการบําบัดและกําจัด 

 

 

         4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตรและเศรษฐกิจ 

               เปาหมาย 

               เพ่ือสนับสนุนเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน

ทองถ่ิน  โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรอินทรียและการแปรรูปสินคาทางการเกษตร  ซ่ึงเปนไปตามยุทธศาสตร

การพัฒนาเกษตรอินทรีย  และการแปรรูปสินคาเกษตร         

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด 

1. สงเสริมเกษตร 

2.  พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 

3. การพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว 

 

1.  จํานวนประชาชนท่ีทําการเกษตร 

2.  จํานวนประชาชนท่ีไดรับการพัฒนาและสงเสริม  

    อาชีพ 

3.  จํานวนแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับการสงเสริม 
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    และพัฒนา 
 

 5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและวัฒนธรรมประเพณี 

               เปาหมาย 

             เพ่ือสงเสริมการเรียนรูการศึกษาใหแกเยาวชน  ประชาชนในพ้ืนท่ี  ตลอดจนการเรียนรูเทคโนโลยี

สมัยใหม  สงเสริมสนับสนุนการศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินเพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินมีคุณธรรม  

จริยธรรม  และรักษาวัฒนธรรมประเพณีใหคงอยูคูกับทองถ่ินตลอดไป              

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด 

1. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและประเพณี

ทองถ่ิน 

2.  สงเสริมการรับรูขอมูลขาวสารใหแก

ประชาชน 

3.  พัฒนาและสงเสริมการศึกษา 

 

1. จํานวนประชาชนท่ีไดรับการอบรมจริยธรรม

และคุณธรรม 

2. จํานวนประชาชนท่ีติดตามขอมูลขาวสารจากสื่อ

ตาง ๆ 

3. จํานวนประชาชนท่ีไดรับการศึกษาและศึกษา

เพ่ิมข้ึน 

 

          6.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี        

               เปาหมาย 

      เพ่ือเพ่ิมศักยภาพขององคกรและบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  

และเปนไปตามระเบียบของราชการ 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด 

1. สงเสริมการเพ่ิมศักยภาพขององคกร  

2.  สงเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร 

1. องคกรมีอุปกรณ  วัสดุครุภัณฑรองรับการ

ปฏิบัติงานอยางเหมาะสมและเพียงพอ 

2. ระดับขีดความสามารถของบุคลากรในการ

ปฏิบัติงาน 

 

7.  ยุทธศาสตรการเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

       เปาหมาย 

     เพ่ือใหชุมชนเกิดความเขมแข็งม่ันคง  ลดปญหาสังคม  และสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แกประชาชน 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด 
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1. การพัฒนาและจัดระเบียบชุมชน 

2. การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

3. การปองกันบรรเทาสาธารณภัยและสงเสริม

ระบบความปลอดภัยของประชาชน     

1.  จํานวนหมูบานชุมชนท่ีมีการจัดระเบียบภายใน 

2. จํานวนประชาชนท่ีไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด 

3. จํานวนครัวเรือนท่ีอยูอาศัยอยางมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

2.3  เปาประสงค 

      1)  โครงสรางพ้ืนฐานไดมาตรฐานครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

      2)  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรง 

      3)  ประชาชนรวมอนุรักษและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและยั่งยืน 

      4)  ประชาชนมีอาชีพและมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

      5)  ประชาชนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และทองถ่ินดํารงไวซ่ึงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 

      6)  การบริหารจัดการโปรงใส  ประชาชนมีสวนรวมและไดรับบริการอยางเปนธรรม 

      7)  ประชาชนมีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

2.4  กลยุทธ 

      1)   พัฒนาระบบคมนาคมขนสง  โครงสรางพ้ืนฐาน  และสาธารณูปโภคท่ีมีประสิทธิภาพ 

      2)   พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีข้ึน 

      3)   พัฒนาสิ่งแวดลอมในชุมชน 

      4)   สงเสริมอาชีพและรายไดใหแกประชาชน 

      5)   พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  และดํารงไวซ่ึงวัฒนธรรมและเพณีอันดีงาม 

      6)   การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

      7)   สงเสริมความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

2.5  จุดยืนทางยุทธศาสตร    

       พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานควบคูกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 2.6  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

            ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของจังหวัดและ 

ยุทธศาตรขององคการปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  ท้ังในดานโครงการสรางพ้ืนฐาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  

ดานสิ่งแวดลอมของประชาชน 

 

 

3.  การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 

3.1  การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน        
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      องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว ไดวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาและโอกาส

การพัฒนาในอนาคต โดยการวิเคราะหใชหลัก   SWOT  ดังนี้ 

(1) จุดแข็ง  (S : Strength) 

- มีโรงเรียนประถมศึกษา  6  แหง  และโรงเรียนมัธยมศึกษา  1  แหง  สามารถรองรับ

นักเรียนไดอยางเพียงพอ 

- องคการบริหารสวนตําบลมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะรองรับบริการสาธารณะและสามารถ

แกไขความเดือดรอนของประชาชนได 

- มีการประสานการทํางานรวมกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับหมูบานและ

หนวยงานในพ้ืนท่ี 

- มีสภาพภูมิประเทศสวยงามสามารถพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวได 

- มีพ้ืนท่ีกวางขวาง  สามราถรองรับการขยายตัวของชุมชนและการลงทุนได 

(2) จุดออน  (W : Weakness) 

- ขาดการจัดการผังเมือง  และ การใชประโยชนในพ้ืนท่ีเหมาะสม 

- ประชาชนยังไมเห็นความสําคัญของการศึกษา  ทําใหเด็กและเยาวชนจํานวนมากไมได

ศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 

- ประชาชนมีฐานะยากจน 

- ชุมชนอยูอยางกระจัดกระจาย  ทําใหการปกครองทําไดไมท่ัวถึง 

- มีการเคลื่อนยายแรงงานเปนจํานวนมาก 

(3) โอกาส  (O : Opportunity) 

- มีการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลักเขาสูตําบล  จะทําใหการพัฒนาเปนไปอยางสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน 

- องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาวสามารถจัดเก็บรายไดเพ่ิมมากข้ึนทุกป 

(4) ขอจํากัด  (T : Threat) 

-     ภูมิประเทศเปนภูเขาลอมรอบ  ทําใหระบบการสื่อสารขาดประสิทธิภาพ 

- มีแหลงน้ําธรรมชาติไมเพียงตอการอุปโภคและทําการเกษตร 

- พ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราชพัสดุ  ทําใหไมสามารถใชเพ่ือการลงทุนไดอยางเต็มท่ี 
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สวนที่  4 

การนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปสูการปฏิบัต ิ
1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

หนวยงาน

สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน 

ดานบริการชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

กองชาง สํานักงานปลัด 

กองคลัง 

2 ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและ

สังคมอยูดีมีสุข 

ดานบริการชุมชน 

ดานการดําเนินงาน 

ดานบริหารทั่วไป 

แผนงานสาธารณสุข 

แผนงานสังคมสงเคราะห 

แผนงานงบกลาง 

แผนงานบริหารทั่วไป 

กองการศึกษา 

สํานักงานปลัด 

กองคลัง 

3 ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบสังคม และการ

รักษาความสงบเรียบรอย 

ดานบริหารทั่วไป แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

สํานักงานปลัด กองคลัง 

4 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจสงเสริมการลงทุน  

และการทองเที่ยว 

ดานการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 

แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 

สํานักงานปลัด กองคลัง 

5 ยุทธศาสตรดานการสงเสริมการอนุรักษ  และ

จัดการทรัพยากรรมชาติ 

ดานการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 

 

สํานักงานปลัด กองคลัง 

6 ยุทธศาสตรดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

ดานบริการชุมชน แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ / แผนงานการศึกษา 

กองการศึกษา 

 

สํานักงานปลัด 

กองคลัง 

7 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารบานเมืองที่ดี ดานบริหารทั่วไป 

ดานการดําเนินงาน 

แผนงานบริหารทั่วไป 

 

สํานักงานปลัด กองคลัง 

รวม 7 10 13 8 9 
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สวนที่  6 

การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

6.1 องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ. 2548   กําหนดใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ซ่ึงคณะกรรมการฯ  อาจ

แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานข้ึนชวยในการติดตามและประเมินผลไดตามความเหมาะสม  ซ่ึงควร

แสดงไวในเอกสารแผนพัฒนาเพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงานท่ีชัดเจนและตอเนื่อง 

 

6.2 การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 

   เปนการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ  โดยการกําหนดรูปแบบท่ีจะใชในการ

ติดตามและประเมินผล  เพ่ือตรวจสอบวาการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ  อยูภายใตระยะเวลา  และ

งบประมาณท่ีกําหนดไวหรือไม  และผลของการดําเนินโครงการ  บรรลุวัตถุประสงคท่ีไดวางไวหรือไม  ท้ังนี้  การ

ติดตามเปนการตรวจสอบในระหวางการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ  ในขณะท่ีการประเมินผลเปนการ

ตรวจสอบผลท่ีเกิดข้ึนจริงเม่ือดําเนินโครงการแลวเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

 

6.3 การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ

โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของแตละโครงการ  ท้ังนี้ควรกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลอยางนอย

โครงการละ  1  ครั้ง  และประเมินผลโครงการในภาพรวมอยางนอยปละ  1  ครั้ง  แลวรายงานผลและเสนอ

ความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินนําเสนอตอสภาทองถ่ิน  

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน

ทราบโดยท่ัวกัน  อยางนอยปละ  1   

ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

 

 

…………………………………………………… 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ินหาป (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพ่ือเปนศูนยการความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรดานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงการพ้ืนฐาน 

 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
  

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 กอสรางรางระบายนํ้า คสล. 

บานหนองไผ หมูท่ี 1 สายหนา

วัด – โรงเรียนหนองไผ  

 รางระบายนํ้าคสล. จุดท่ี 1 

ขนาด 0.50X0.50 ม. ยาว 

120 ม. พรอมแตงขอบราง

ใหเรียบรอย จุดท่ี 2 

กอสรางรางระบายนํ้าคสล. 

ขนาด  

- - - 200,000 -   กองชาง 

2 ขุดลอกคลองอีสานเขียว บาน

โนนกราด หมูท่ี 2  

เพ่ือให

ประชาชนมีนํ้า

ใชในการเกษตร

และอุปโภค 

ขุดคลองอีสานเขียว กวาง 

21 ม. ยาว 290 ม. ขุดลึก

ลงอีก 1.50 ม. ปริมาตร

ดินขุด 5,827.50 ลบ.ม. 

พรอมแตงคันคลองให

เรียบรอย 

- - - 200,000 - ประชาชนมีนํ้า

ใชในการเกษตร

และอุปโภครอย

ละ 80 

ประชาชนมี

นํ้าใชใน

การเกษตร

และอุปโภค

เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

3 กอสรางถนนคสล. บานหนอง

หญาขาว หมูท่ี 3 สายบาน

หนองหญาขาว – บานลําบาน

ใหม  

เพ่ือใชสัญจร

ภายในหมูบาน 

ถนน คสล. กวาง 5 ม. ยาว 

73 ม. หนา 0.15 ม.  หรือ

พ้ืนท่ีกอสรางท้ังหมด 365 

ตร.ม.พรอมกลบไหลทาง 

- - - 200,000 - ประชาชนสัญจร

สะดวกรอยละ 

80 

ประชาชน

สัญจร

สะดวก 

กองชาง 

แบบ ผ.  01 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ินหาป (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพ่ือเปนศูนยการความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรดานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงการพ้ืนฐาน 

 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4 กอสรางถนน คสล. บานวะยาว 

หมูท่ี 4   สายบานนายทนงค 

สอจันทึก – บานนายทองมวน 

เพ่ือใชสัญจร

ภายในหมูบาน 

ถนน คสล. กวาง 4 ม. 

ยาว 93 ม. หนา 0.15 ม. 

หรือพ้ืนท่ีกอสรางท้ังหมด 

372 ตร.ม. 

- - - 200,000 - ประชาชนสัญจร

สะดวกรอยละ 

80 

ประชาชน

สัญจร

สะดวก 

กองชาง 

5 กอสรางถนนลาดยาง บานลํา

บานใหม หมูท่ี 5 สายแยกซับ

เจริญ – วัดเขาพระน่ัง 

เพ่ือใชสัญจร

ภายในหมูบาน 

ถนนลาดยาง กวาง 5 ม. 

ยาว 125 ม. พรอมตีเสน

จราจร 

- - - 200,000 - ประชาชนสัญจร

สะดวกรอยละ 

80 

ประชาชน

สัญจร

สะดวก 

กองชาง 

6 กอสรางถนน คสล. บานมอดิน

แดง หมูท่ี 6   สายสามแยกบาน

นายแปลก – บานนางมานิตย 

เพ่ือใชสัญจร

ภายในหมูบาน 

ถนนลาดยาง กวาง 5 ม. 

ยาว 125 ม. และกอสราง

ถนนคสล.ขนาดพ้ืนท่ี 

53.70 ตร.ม.หรือพ้ืนท่ี

กอสรางท้ังหมด 368.7 

ตร.ม.  

- - - 200,000 - ประชาชนสัญจร

สะดวกรอยละ 

80 

ประชาชน

สัญจร

สะดวก 

กองชาง 

7 กอสรางถนน คสล.บานโศกรวก

หมูท่ี 7 สายบานนางเมือง – สี่

แยกหมูบาน 

เพ่ือใชสัญจร

ภายในหมูบาน 

ถนน คสล. กวาง 5 ม. 

ยาว 59 ม. หนา 0.15 ม. 

หรือพ้ืนท่ีกอสรางท้ังหมด 

295 ตร.ม. 

- - - 164,0000 - ประชาชนสัญจร

สะดวกรอยละ 

80 

ประชาชน

สัญจร

สะดวก 

กองชาง 

แบบ ผ.  01 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ินหาป (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพ่ือเปนศูนยการความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรดานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงการพ้ืนฐาน 

 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

8 วางทอลอดถนน บานโศกรวก 

หมูท่ี 7  

เพ่ือใชสัญจร

ภายในหมูบาน 

วางทอคสล. ช้ัน 3 ขนาด

เสนผานศูนยกลาง 0.80 

ม. จํานวน 1 แถว ท้ังหมด 

12 ทอน พรอมเทลีนเท

ดาดปากทอใหเรียบรอย 

และซอมถนนเดิมให

เรียบรอย  

- - - 200,000 - ประชาชนสัญจร

สะดวกรอยละ 

80 

ประชาชน

สัญจร

สะดวก 

กองชาง 

9 การขุดลอกสระประปา  บานดง

ลําไย หมูท่ี 8 

เพ่ือระบบ

ประปามี

ประสิทธิภาพ

มากข้ึน 

ขุดลอกสระ ขนาดกวาง 

40 ม. ยาว 40 ม. ลึกลง

อีก 4 ม.ปริมาตรดินขุด 

3,963 ลบ.ม.  

- - - 178,000 - ประชาชนใชนํ้า

ไดสะดวกรอย

ละ 80 

ระบบประปามี

ประสิทธิภาพ 

มากขึ้น 

กองชาง 

10 ปรับปรุงระบบประปา         

บานดงลําไย  หมูท่ี 8 

เพ่ือระบบ

ประปามี

ประสิทธิภาพ

มากข้ึน 

ติดตั้งเครื่องสูบนํ้าหอยโขง

ขนาด 3 แรง 1 เครื่อง 

เดินทอสงนํ้า PVC ช้ัน 8.5 

ยาว 116 ม.โรงสูบ 1 หลัง 

พรอมตอระบบทอให

เรียบรอย 

- - - 25,000 - ประชาชนใชนํ้า

ไดสะดวกรอย

ละ 80 

ระบบประปามี

ประสิทธิภาพ 

มากขึ้น 

กองชาง 

แบบ ผ.  01 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ินหาป (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพ่ือเปนศูนยการความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรดานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงการพ้ืนฐาน 

 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

11 กอสรางถนนคสล. บานหนอง

หาน หมูท่ี 10สายถนนลาดยาง 

– คุมตีนเขา 

เพ่ือใชสัญจร

ภายในหมูบาน 

ถนนคสล. กวาง 6 ม. ยาว 

61 ม. หนา 0.15 ม. หรือ

พ้ืนท่ีกอสรางท้ังหมด 366 

ตร.ม. พรอมกลบไหลทาง  

- - - 200,000 - ประชาชนสัญจร

สะดวกรอยละ 

80 

ประชาชน

สัญจร

สะดวก 

กองชาง 

12 กอสรางถนน คสล. บานหนอง

ไผพัฒนา หมูท่ี 11 สายคุม

สัมฤทธ 

เพ่ือใชสัญจร

ภายในหมูบาน 

ถนน คสล. กวาง 5 ม. 

ยาว 73 ม. หนา 0.15 ม. 

หรือพ้ืนท่ีกอสรางท้ังหมด 

365 ตร.ม. พรอมกลบไหล

ทาง 

- - - 200,000 - ประชาชนสัญจร

สะดวกรอยละ 

80 

ประชาชน

สัญจร

สะดวก 

กองชาง 

13 กอสรางถนน คสล. บานทรัพย

สมบูรณ หมูท่ี 12 ซอยสุขสงบ – 

บานนายเต็ม 

เพ่ือใชสัญจร

ภายในหมูบาน 

ถนน คสล. กวาง 4 ม. 

ยาว 93 ม. หนา 0.15 ม. 

หรือพ้ืนท่ีกอสรางท้ังหมด 

372 ตร.ม. พรอมกลบไหล

ทาง 

- - - 200,000 - ประชาชนสัญจร

สะดวกรอยละ 

80 

ประชาชน

สัญจร

สะดวก 

กองชาง 

แบบ ผ.  01 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ินหาป (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพ่ือเปนศูนยการความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรดานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงการพ้ืนฐาน 

 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562( 

บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

14 กอสรางถนน คสล. บานคลอง

ดินดํา หมูท่ี 13 สายคุมโศก

ผักไล 

เพ่ือใชสัญจร

ภายในหมูบาน 

ถนน คสล. กวาง 5 ม. 

ยาว 73 ม. หนา 0.15 ม. 

หรือพ้ืนท่ีกอสรางท้ังหมด 

365 ตร.ม.พรอมกลบไหล

ทาง 

- - - 200,000 - ประชาชนสัญจร

สะดวกรอยละ 

80 

ประชาชน

สัญจร

สะดวก 

กองชาง 

15 กอสรางถนน คสล. บานคลอง

ยางพัฒนา หมูท่ี 14 สายบาน

นายสะอาด – คุมซับเจริญ 

เพ่ือใชสัญจร

ภายในหมูบาน 

ถนน คสล. กวาง 5 ม. 

ยาว 86 ม. หนา 0.15 ม. 

หรือพ้ืนท่ีกอสรางท้ังหมด 

430 ตร.ม.พรอมกลบไหล

ทาง 

- - - 241,000 - ประชาชนสัญจร

สะดวกรอยละ 

80 

ประชาชน

สัญจร

สะดวก 

กองชาง 

16 ซอมสรางถนนลาดยาง บานโนน

สระสามัคคี หมูท่ี 15 สายกลาง

หมูบาน 

เพ่ือใชสัญจร

ภายในหมูบาน 

ซอมสรางถนนลาดยาง ผิว

จราจร กวาง 5 ม. ยาว 

148 ม. พรอมตีเสนจราจร 

- - - 200,000 - ประชาชนสัญจร

สะดวกรอยละ 

80 

ประชาชน

สัญจร

สะดวก 

กองชาง 

17 ขุดเจาะบอบาดาล บานวะยาว 

หมูท่ี 4 

เพ่ือให

ประชาชนมีนํ้า

อุปโภค 

 1 บอ - - 250,000 250,000 - ประชาชนมีนํ้า

อุปโภครอยละ 

80 

ประชาชนมี

นํ้าอุปโภค 
กองชาง 

แบบ ผ.  01 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ินหาป (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพ่ือเปนศูนยการความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรดานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงการพ้ืนฐาน 

 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

18 กอสรางถนนดิน บานหนองไผ 

หมูท่ี 1 สายจากอางเก็บนํ้า

สาธารณะ – ต.หนองนํ้าใส  

เพ่ือใชสัญจร

ภายในหมูบาน 

ชวงท่ี 1 กวาง 5 ม. ยาว 

200 ม. หนาเฉลี่ย 0.65 ม.

ปริมาตรดิน 650 ลบ.ม. 

พรอมเกรดเกลี่ยบดทับ

แนน และวางทอคสล.ช้ัน 

3 Ø 0.80 ม. ท้ังหมด 1 

แถว จํานวน 7 ทอน เท

ลีนเทดาดใหเรียบรอย 

ชวงท่ี 2 ขนาด กวาง 5 ม. 

ยาว 400 ม. หนาเฉลี่ย 

0.65 ม. ปริมาตรดิน 

1,3000 ลบ.ม. พรอเกรด

เกลี่ยบดทับแนน และวาง

ทอคสล.ข้ัน 3 Ø 0.80 ม. 

ท้ังหมด 1 แถว จํานวน 7 

ทอน เทลีนเทดาดให

เรียบรอย 

- - - 260,000 260,000 ประชาชนสัญจร

สะดวกรอยละ 

80 

ประชาชน

สัญจร

สะดวก 

กองชาง 

แบบ ผ.  01 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ินหาป (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพ่ือเปนศูนยการความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรดานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงการพ้ืนฐาน 

 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562  

บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

19 กอสรางถนนคสล. บานโนน

กราด หมูท่ี 2 สายบานนาย

เสริม แอบจันทึก – ถึงบานนาง

แดง พยัคฆสี 

เพ่ือใชสัญจร

ภายในหมูบาน 

ถนนคสล. กวาง 5 ม. ยาว 

118 ม. หนา 0.15 ม. 

หรือพ้ืนท่ีกอสรางท้ังหมด 

590 ตร.ม. พรอมกลไหล

ทางใหเรียบรอย 

- - - 339,000 339,000 ประชาชนสัญจร

สะดวกรอยละ 

80 

ประชาชน

สัญจร

สะดวก 

กองชาง 

20 กอสรางถนนคสล. บานหนอง

หญาขาว หมูท่ี 3 สายจากทาง

หลวงชนบท – บานลําบานใหม 

เพ่ือใชสัญจร

ภายในหมูบาน 

ถนนคสล. กวาง 5 ม. ยาว 

45 ม. หนา 0.15 ม. หรือ

พ้ืนท่ีกอสรางท้ังหมด 225 

ตร.ม. พรอมกลไหลทางให

เรียบรอย 

- - - 130,000 130,000 ประชาชนสัญจร

สะดวกรอยละ 

80 

ประชาชน

สัญจร

สะดวก 

กองชาง 

21 กอสรางถนนดิน บานหนองหญา

ขาว หมูท่ี 3 สายซอยแสนสขุ 

เพ่ือใชสัญจร

ภายในหมูบาน 

ถนนดิน กวาง 4 ม. ยาว 

265 ม. หนา 0.55 ม.    

ปริมาตารดิน 583 ลบ.ม. 

และวางทอคสล.ช้ัน 3 Ø 

0.40 ม. ท้ังหมด 1 แถว 

จํานวน 6 ทอน เทลีนทดา

ใหเรียบรอย พรอมเกรด

เกลี่ยบดทับแนนผิวจราจร 

- - - 70,000 70,000 ประชาชนสัญจร

สะดวกรอยละ 

80 

ประชาชน

สัญจร

สะดวก 

กองชาง 

แบบ ผ.  01 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ินหาป (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพ่ือเปนศูนยการความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรดานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงการพ้ืนฐาน 

 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562  

บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

22 กอสรางถนนคสล. บานวะยาว 

หมูท่ี 4 สายซอยบานนายสมพร 

ขอพืชกลาง 

เพ่ือใชสัญจร

ภายในหมูบาน 

ถนนคสล. กวาง 5 ม. ยาว 

71 ม. หนา 0.15 ม. หรือ

พ้ืนท่ีกอสรางท้ังหมด 355

ตร.ม. พรอมกลไหลทางให

เรียบรอย 

- - - 200,000 200,000 ประชาชนสัญจร

สะดวกรอยละ 

80 

ประชาชน

สัญจร

สะดวก 

กองชาง 

23 กอสรางถนนหินคลุก บานลํา

บานใหม หมูท่ี 5 สายคุมบาน

ซับเจริญ 

เพ่ือใชสัญจร

ภายในหมูบาน 

ถนหินคลุก กวาง 5 ม. 

ยาว 1,010 ม. หนาเฉลี่ย 

0.10 ม. ปริมาตรหินคลุก 

505 ลบ. พรอมเกรดเกลี่ย

บดทับแนนผิวจราจร 

- - - 300,000 300,000 ประชาชนสัญจร

สะดวกรอยละ 

80 

ประชาชน

สัญจร

สะดวก 

กองชาง 

24 กอสรางถนนลาดยาง บานมอ

ดินแดง หมูท่ี 6 สายสามแยก

หนาวัด – บานนางอํานวย 

เพ่ือใชสัญจร

ภายในหมูบาน 

ถนนลาดยางผิวจราจร 

กวาง 5 ม. ยาว 110 ม. 

หรือพ้ืนท่ีกอสรางท้ังหมด

550 ตร.ม. พรอมตีเสน

จราจร 

- - - 193,000 193,000 ประชาชนสัญจร

สะดวกรอยละ 

80 

ประชาชน

สัญจร

สะดวก 

กองชาง 

แบบ ผ.  01 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ินหาป (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพ่ือเปนศูนยการความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรดานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงการพ้ืนฐาน 

 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562  

บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

25 กอสรางถนนคสล. บานโศกรวก 

หมูท่ี 7 สายบานนายถอ – 

ถนนลาดยาง 

เพ่ือใชสัญจร

ภายในหมูบาน 

ถนนคสล. กวาง 4 ม. ยาว 

46 ม. หนา 0.15 ม. หรือ

พ้ืนท่ีกอสรางท้ังหมด 184 

ตร.ม. พรอมกลบไหลทาง 

- - - 102,000 102,000 ประชาชนสัญจร

สะดวกรอยละ 

80 

ประชาชน

สัญจร

สะดวก 

กองชาง 

26 ซอมสรางถนนลาดยาง บานดง

ลําใย หมูท่ี 8 สายบานโศกรวก 

– บานวะยาว 

เพ่ือใชสัญจร

ภายในหมูบาน 

ซอมสรางถนนลาดยาง 

กวาง 6 ม. ยาว 360 ม. 

หรือพ้ืนท่ีกอสรางท้ังหมด 

2,160 ตร.ม. พรอมตีเสน

จราจร 

- - - 492,000 492,000 ประชาชนสัญจร

สะดวกรอยละ 

80 

ประชาชน

สัญจร

สะดวก 

กองชาง 

27 กอสรางถนนคสล. บานดงลําไย 

หมูท่ี 8 สายบานนายอํานวย – 

บานวะยาว  

เพ่ือใชสัญจร

ภายในหมูบาน 
ถนนคสล. กวาง 6 ม. 

ยาว 28.50 ม. หนา 

0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี

กอสรางท้ังหมด 171 

ตร.ม. พรอมกลบไหล

ทาง 

- - - 95,000 95,000 ประชาชนสัญจร

สะดวกรอยละ 

80 

ประชาชน

สัญจร

สะดวก 

กองชาง 

แบบ ผ.  01 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ินหาป (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพ่ือเปนศูนยการความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรดานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงการพ้ืนฐาน 

 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562  

บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

26 กอสรางถนนหินคลุกยกระดับ 

บานดงลําไย หมูท่ี 8 สายซอย

บานนายชัยวัฒ 

เพ่ือใชสัญจร

ภายในหมูบาน 

ถนนหินคลุก กวาง 5 ม. 

ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย 

01.0 ม. ปริมาตรหินคลุก 

100 ลบ.ม. ลงดินเสริม

หนาเฉลี่ย 0.40 ม. 

ปริมาตรดิน 400 ลบ.ม. 

พรอมเกรดเกลี่ยบดทับ

แนนผิวจราจร 

- - - 105,000 105,000 ประชาชนสัญจร

สะดวกรอยละ 

80 

ประชาชน

สัญจร

สะดวก 

กองชาง 

27 กอสรางถนนหินคลุก บานซับชุม

พล หมูท่ี 9 สายสามแยกไปลํา

บานใหม – ไรนายละเอียด 

เพ่ือใชสัญจร

ภายในหมูบาน 

ถนนหินคลุก กวาง 5 ม. ยาว 

650 ม. หนาเฉล่ีย 01.0 ม. 

ปริมาตรหินคลุก 325 ลบ.ม. ลง

ดินเสริมลงดินเสริมระยะทาง 

115 ม.หนาเฉล่ีย 0.50 ม.

ปริมาตรดิน 287.50 ลบ.ม. และ

วางทอคสล.ชั้น 3 Ø 0.80 ม. 

ทั้งหมด 1 แถวจํานวน 7 ทอน 

เทลีนเทดาด พรอมเกรดเกล่ียบด

ทับแนนผิวจราจร 

- - - 260,000 260,000 ประชาชนสัญจร

สะดวกรอยละ 

80 

ประชาชน

สัญจร

สะดวก 

กองชาง 

แบบ ผ.  01 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ินหาป (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพ่ือเปนศูนยการความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรดานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงการพ้ืนฐาน 

 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562  

บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

28 กอสรางถนนลาดยาง         

บานหนองหาน หมูท่ี 10 สาย

ถนนลาดยาง – บานนางโม 

เพ่ือใชสัญจร

ภายในหมูบาน 

ถนนหินลาดยาง กวาง 6 

ม. ยาว 157 ม. หรือพ้ืนท่ี

กอสรางท้ังหมด 942 ตร.

ม. พรอมตีเสนจราจร 

- - - 326,000 326,000 ประชาชนสัญจร

สะดวกรอยละ 

80 

ประชาชน

สัญจร

สะดวก 

กองชาง 

29 กอสรางถนนคสล. บานหนองไผ

พัฒนา หมูท่ี 11 สายบานหนอง

ไผพัฒนา – บานเกตุทิพย ต.

คลองไผ 

เพ่ือใชสัญจร

ภายในหมูบาน 

ถนนคสล. กวาง 5 ม. ยาว 

95 ม. หนา 0.15 ม. หรือ

พ้ืนท่ีกอสรางท้ังหมด 475 

ตร.ม. พรอมกลบไหลทาง 

- - - 270,000 270,000 ประชาชนสัญจร

สะดวกรอยละ 

80 

ประชาชน

สัญจร

สะดวก 

กองชาง 

30 กอสรางถนนหินคลุกยกระดับ 

บานทรัพยสมบูรณ หมูท่ี 12  

สายทางลงสระนํ้าสาธารณะ 

เพ่ือใชสัญจร

ภายในหมูบาน 

ถนนหินคลุก กวาง 4 ม. 

ยาว 170 ม. หนาเฉลี่ย 

0.15 ม. ปริมาตรหินคลุก 

102 ลบ.ม. ลงดินเสริม 

หนาเฉลี่ย 0.40 ม.ปริมาตร

ดินเสริม 272 ลบ.ม. และ

วางทอคสล.ช้ัน 3 Ø 0.40 

ม. ท้ังหมด 1 แถว จํานวน 

5 ทอน พรอมยาแนวทอ 

และเกรดเกลี่ยบดทับแนน 

- - - 99,000 99,000 ประชาชนสัญจร

สะดวกรอยละ 

80 

ประชาชน

สัญจร

สะดวก 

กองชาง 

แบบ ผ.  01 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ินหาป (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพ่ือเปนศูนยการความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรดานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงการพ้ืนฐาน 

 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562  

บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

31 กอสรางถนนดิน บานคลองดิน

ดํา หมูท่ี 13 สายบานนายสมาน 

– ไรจิราพัฒน 

เพ่ือใชสัญจร

ภายในหมูบาน 

ถนนดิน กวาง 5 ม. ยาว 

550 ม. หนาเฉลี่ย 0.50 ม. 

ปริมาตรดิน 1,375 ลบ.ม. 

และเท คสล. ทางนํ้าขาม 

พรอมเกรดเกลี่ยบดทับ

แนนผิวจราจร 

- - - 200,000 200,000 ประชาชนสัญจร

สะดวกรอยละ 

80 

ประชาชน

สัญจร

สะดวก 

กองชาง 

32 กอสรางถนนคสล. บานคลอง

ยางพัฒนา หมูท่ี 14 สายบาน

ผูใหญสายทอง 

เพ่ือใชสัญจร

ภายในหมูบาน 

ถนนคสล. กวาง 4 ม. ยาว 

92 ม. หนา 0.15 ม. 

พรอมหูชางพ้ืนท่ี 6.50 

ตร.ม. หรือพ้ืนท่ีกอสราง

ท้ังหมด 378.50 ตร.ม. 

พรอมกลบไหลทาง 

- - - 200,000 200,000 ประชาชนสัญจร

สะดวกรอยละ 

80 

ประชาชน

สัญจร

สะดวก 

กองชาง 

แบบ ผ.  01 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ินหาป (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพ่ือเปนศูนยการความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรดานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงการพ้ืนฐาน 

 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562  

บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

33 กอสรางถนนหินคลุกยกระดับ 

บานโนนสระสามัคคี หมูท่ี 15 

สายไรนายสน่ัน 

เพ่ือใชสัญจร

ภายในหมูบาน 

ถนนหินคลุกยกระดับ 

กวาง 4 ม. ยาว 200 ม. 

หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

ปริมาตรหินคลุก 80 ลบ.

ม. ลงดินเสริมหนาเฉลี่ย 

0.50 ม. ปริมาตรดินเสริม 

400 ลบ.ม. พรอมเกรด

เกลี่ยบดทับแนนผิวจราจร 

- - - 90,000 90,000 ประชาชนสัญจร

สะดวกรอยละ 

80 

ประชาชน

สัญจร

สะดวก 

กองชาง 

34 กอสรางถนนหินคลุก บานโนน

สระสามัคคี หมูท่ี 15 สายจาก

หมูบาน – คลองอีสานเขียว 

เพ่ือใชสัญจร

ภายในหมูบาน 

ถนนหินคลุก กวาง 5 ม. 

ยาว 120 ม. หนาเฉลี่ย 

0.15 ม. ปริมาตรหินคลุก 

90 ลบ.ม. พรอมเกรด

เกลี่ยบดทับแนนผิวจราจร 

- - - 53,000 53,000 ประชาชนสัญจร

สะดวกรอยละ 

80 

ประชาชน

สัญจร

สะดวก 

กองชาง 

แบบ ผ.  01 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ินหาป (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรดานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงการพ้ืนฐาน 

 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

35 ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน 

บานมอดินแดง หมูท่ี 6 

เพ่ือระบบ

ประปามี

ประสิทธิภาพ

มากข้ึน 

วางทอเมนตจายนํ้าใหม

ทอพีวีซี ช้ัน 8.5 ขนาด Ø 

2” วางเปนระยะทางท้ังสิ้น 

400 ม. พรอมกลบดินหลัง

ทอ 

- - - 37,000 37,000 ประชาชนใชนํ้า

ไดสะดวกรอย

ละ 80 

ระบบประปามี

ประสิทธิภาพ 

มากขึ้น 

กองชาง 

36 ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน 

บานโศกรวก หมูท่ี 7 

เพ่ือระบบ

ประปามี

ประสิทธิภาพ

มากข้ึน 

เปลี่ยนพ้ืนรองถัง ทําราว

เหล็กกันตก ติดตั้งถังไฟ

เบอรกลาส ขนาด 2,500 

ลิตร จํานวน 4 ถัง ติดตั้งปม

นํ้าขนาด 3 แรง 1 ตัว 

พรอมลูกลอยและตูควบคุม 

ติดตั้งปมนํ้า 4 แรง 1 ตัว 

พรอตอระบบ 

- - - 98,000 98,000 ประชาชนใชนํ้า

ไดสะดวกรอย

ละ 80 

ระบบประปามี

ประสิทธิภาพ 

มากขึ้น 

กองชาง 

แบบ ผ.  01 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ินหาป (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรดานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงการพ้ืนฐาน 

 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

37 กอสรางทอระบายนํ้าพรอมบอ

พัก บานทรัพยสมบูรณ  

หมูท่ี 12 สายบานผูใหญบาน 

เพ่ือกักเก็บนํ้า

ในการเกษตร 

วางทอระบายนํ้าช้ัน 3 Ø 

0.60 ม. ระยะทางท้ังหมด 

50 ม. พรอมบอพัก คสล. 4 

บอ กลบดินหลังทอ และ

กอสรางรางระบายนํ้าคสล. 

กวาง 0.40 ม. ยาว 6 ม. 

พรอมฝาเหล็ก  

- - - 125,000 125,000 ประชาชนใชนํ้า

ในการเกษตรได

สะดวกรอยละ 

80 

กักเก็บนํ้าใน

การเกษตร

ไดมากข้ึน 

กองชาง 

38 ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน 

บานโนนสระสามัคคี หมูท่ี 15 

เพ่ือระบบ

ประปามี

ประสิทธิภาพ

มากข้ึน 

วางทอเมนตจายนํ้าใหม

ทอพีวีซี ช้ัน 8.5 ขนาด Ø 

2” วางเปนระยะทางท้ังสิ้น 

352 ม. พรอมกลบดินหลัง

ทอ 

- - - 33,000 33,000 ประชาชนใชนํ้า

ไดสะดวกรอย

ละ 80 

ระบบประปามี

ประสิทธิภาพ 

มากขึ้น 

กองชาง 

แบบ ผ.  01 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ินหาป (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรดานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงการพ้ืนฐาน 

 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

39   วางทอระบายนํ้าช้ัน 3 Ø 

0.60 ม. ระยะทางท้ังหมด 

50 ม. พรอมบอพัก คสล. 4 

บอ กลบดินหลังทอ และ

กอสรางรางระบายนํ้าคสล. 

กวาง 0.40 ม. ยาว 6 ม. 

พรอมฝาเหล็ก  

- - - 125,000 125,000   กองชาง 

  เพ่ือระบบ

ประปามี

ประสิทธิภาพ

มากข้ึน 

วางทอเมนตจายนํ้าใหม

ทอพีวีซี ช้ัน 8.5 ขนาด Ø 

2” วางเปนระยะทางท้ังสิ้น 

352 ม. พรอมกลบดินหลัง

ทอ 

- - - 33,000 33,000 ประชาชนใชนํ้า

ไดสะดวกรอย

ละ 80 

ระบบประปามี

ประสิทธิภาพ 

มากขึ้น 

กองชาง 

แบบ ผ.  01 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ินหาป (พ.ศ.2561-2565)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและยั่งยืนเพ่ือสูการเปนเมืองนาอยู 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 1 แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการฝกอบรมการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอยและบําบัดนํ้า

เสีย 

เพ่ือใหลด

ปริมาณขยะ

ในหมูบาน 

ฝกอบรมใหความรูการ

บริหารจัดการขยะมูลฝอย

และบําบัดนํ้าเสีย 

- - 20,000 20,000 20,000  ประชาชนไดรับความรู

การบริหารจัดการขยะ

มูลฝอยและบําบัดนํ้า

เสีย รอยละ 80 

ลดปริมาณ

ขยะใน

หมูบาน 

สํานักปลัด 

2 โครงการสัตวปลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบาน 

ตามพระปณิธานของ

ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระ

เจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย

ลักษณ อัครราชกุมารี 

เพ่ือปองกันโรค

พิษสุนัขบา 

จัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษ

สุนัขบา 

- - 50,000  50,000  50,000 ปองกันการระบาดโรค

พิษสุนัขบา รอยละ 80 

ปองกันโรค

พิษสุนัขบา 

สํานักปลัด 

3 

 

โครงการอบรมผูประกอบการ

ลางถังสารเคมีและกิจการท่ี

เปนอันตรายตอสุขภาพ 

เพ่ือใหความรู

เก่ียวกับการ

ปองกันอันตราย

จากการลางถัง

สารเคมีและ

กิจการท่ีเปน

อันตราย 

จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับ

การปองกันอันตรายจาก

การลางถังสารเคมีและ

กิจการท่ีเปนอันตรายตอ

สุขภาพใหแกประชาชน 

- 30,000 20,000 20,000 20,000 ปองกันอันตรายจาก

การลางถังสารเคมีและ

กิจการท่ีเปนอันตราย

ตอสุขภาพใหแก

ประชาชน  

รอยละ80 

ปองกัน

อันตรายจาก

การลางถัง

สารเคมีและ

กิจการท่ีเปน

อันตรายตอ

สุขภาพ 

สํานักปลัด 

แบบ ผ.  01 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ินหาป (พ.ศ.2561-2565)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและยั่งยืนเพ่ือสูการเปนเมืองนาอยู 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 1 แผนงานสาธารณสุข 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4 พนหมอกควันปองกัน

ไขเลือดออก  ทุกหมูบาน 

เพ่ือปองกัน

ไขเลือดออก

และกําจัด

ยุงลาย 

15  แหง 50,000 

 

50,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000  ประชาชนไมเปน

ไขเลือดออกรอยละ 

95 

ประชาชนไม

เปน

ไขเลือดออก 

สํานักปลัด 

5 ชุมชนรวมใจตานภัย

ไขเลือดออก  ทุกหมูบาน 

เพ่ือปองกัน

ไขเลือดออก

และกําจัด

ยุงลาย 

15  แหง 30,000 30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

ประชาชนไมเปน

ไขเลือดออกรอยละ 

95 

ประชาชนไม

เปน

ไขเลือดออก 

สํานักปลัด 

6 สรางเสริมสุขภาพ 5 กลุมวัย

ในชุมชนทุกหมูบาน 

เพ่ือให

ประชาชน

สุขภาพท่ีดี 

แข็งแรง 

15  แหง 30,000  30,000  30,000  30,000  30,000 ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี

รอยละ 80 

ประชาชนมี

สุขภาพท่ีดี 

แข็งแรง 

สํานักปลัด 

7 โครงการปองกันและแกไข

ปญหาโรคเอดสและการ

ตั้งครรภไมพึงประสงค 

เพ่ือปองกันแก 

ปญหาโรคเอดส

และการ

ตั้งครรภ 

ประชาชนภายในตําบล

หนองหญาขาว 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชนมีสุขภาพ

กายและจิตท่ีดี รอยละ 

80 

ประชาชนมี

สุขภาพกาย

และจิตท่ีดี  

สํานักปลัด 

แบบ ผ.  01 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ินหาป (พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและยั่งยืนเพ่ือสูการเปนเมืองนาอยู 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 1 แผนงานงบกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

8 สงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ เพ่ือให

ผูสูงอายุมีเงิน

ยังชีพ 

ประชาชนผูสูงอายุ 60 

ปข้ึนไปภายในตําบล 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ผูสูงอายุมีเงินยัง

ชีพ  

ผูสูงอายุมี

เงินยังชีพ 

สํานักปลัด 

9 สงเคราะหเบ้ียยังชีพผูพิการ เพ่ือใหผูพิการ

มีเงินยังชีพ 

ประชาชนผูพิการ

ภายในตําบล 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ผูพิการมีเงินยังชีพ ผูพิการมีเงิน

ยังชีพ 

สํานักปลัด 

10 สงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส เพ่ือใหผูปวย

เอดสมีเงิน 

ยังชีพ 

ผูปวยเอดสภายใน

ตําบลหนองหญาขาว 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผูปวยเอดสมีเงิน ผูปวยเอดส

มีเงินยังชีพ 

สํานักปลัด 

แบบ ผ.  01 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ินหาป (พ.ศ.2561-2565)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและยั่งยืนเพ่ือสูการเปนเมืองนาอยู 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 1 แผนงานสังคมสงเคราะห 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

11 สนับสนุนกลุมอาชีพผูสูงอายุ 

ผูพิการ  และผูดอยโอกาส 

ภายในตําบล 

เพ่ือสนับสนุน

ใหผูสูงอายุ ผู

พิการและผู

ดวยโอกาสมี

รายได 

สนับสนุนกลุมอาชีพ

ผูสูงอายุ ผูพิการ และ

ผูดอยโอกาส 15 หมูบาน 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ผูสูงอายุ ผูพิการมีและ

ผูดอยโอกาสรายได 

รอยละ 80 

ผูสูงอายุ ผู

พิการ 

และ

ผูดอยโอกาสมี

รายได 

สํานักปลัด 

12 สงเสริมกลุมสตรี  เยาวชน 

ภายในตําบล   

เพ่ือสนับสนุน

ใหกลุมสตรี  

เยาวชน มี

รายได 

จัดอบรม  สนับสุนนเงิน

อุดหนุนแกกลุมสตรี  

เยาวชน    

- 100,000 100,000 100,000 100,000 กลุมสตรี  เยาวชน มี

รายไดรอยละ 80 

กลุมสตรี  

เยาวชน มี

รายได 

สํานักปลัด 

13 พัฒนาศักยภาพผูสูงอาย ุ เพ่ืออบรมให

ความรูในการ

ดูแลสุขภาพ

แกผูสูงอายุ 

ผูสูงอายุภายในตําบล

หนองหญาขาว 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ผูสูงอายุมีสุขภาพท่ีดี

รอยละ 80 

ประชาชนมี

สุขภาพท่ีดี 

แข็งแรง 

สํานักปลัด 

แบบ ผ.  01 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ินหาป (พ.ศ.2561-2565)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและยั่งยืนเพ่ือสูการเปนเมืองนาอยู 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 1 แผนงานสังคมสงเคราะห 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

14 กอสรางหรือซอมแซมท่ีอยู

อาศัยใหกับประชาชนผูยากไร 

เพ่ือใหผูยากไร

มีท่ีอยูอาศัยท่ี

มั่นคงถาวร 

5  หลัง 200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

ผูยากไรมีท่ีอยูอาศัยท่ี

มั่นคงถาวรรอยละ  

80 

ยากไรมีท่ีอยู

อาศัยท่ี

มั่นคงถาวร 

สํานักปลัด 

15 จัดหาเครื่องอุปโภคแกผูยากไร

ภายในตําบลหนองหญาขาว 

เพ่ือให

ประชาชนมี

สุขภาพรางกาย

แข็งแรงในฤดู

หนาว 

จัดหาเครื่องกันหนาวให แก

ราษฎรภายในตําบลหนอง

หญาขาว 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี

รอยละ 80 

ประชาชนมี

สุขภาพท่ีดี 

แข็งแรง 

สํานักปลัด 

แบบ ผ.  01 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ินหาป (พ.ศ.2561-2565)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและยั่งยืนเพ่ือสูการเปนเมืองนาอยู 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 10  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

 1  แผนงานการเกษตร 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการรวมใจปลูกปารักษา

สิ่งแวดลอม 

เพ่ืออนุรักษปา

และเพ่ิมพ้ืนท่ี 

สีเขียว 

ปลูกปาภายในตําบลหนอง

หญาขาว 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 อนุรักษปาและ

เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว

รอยละ 80 

เพ่ืออนุรักษ

ปาและเพ่ิม

พ้ืนท่ี 

สีเขียว 

สํานักปลัด 

2 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

 

เพ่ืออนุรักษปา

และเพ่ิมพ้ืนท่ี 

สีเขียว 

1  แหง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อนุรักษปาและ

เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว

รอยละ 80 

เพ่ืออนุรักษ

ปาและเพ่ิม

พ้ืนท่ี 

สีเขียว 

สํานักปลัด 

3 จัดทําขอบเขตพ้ืนท่ีปกปก

ทรัพยากร 

เพ่ืออนุรักษปา

และเพ่ิมพ้ืนท่ี 

สีเขียว 

จัดทําขอบเขตพ้ืนท่ีปกปก

ทรัพยากรภายในตําบล 

หนองหญาขาว 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 อนุรักษปาและ

เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว

รอยละ 80 

เพ่ืออนุรักษ

ปาและเพ่ิม

พ้ืนท่ี 

สีเขียว 

สํานักปลัด 

4 สํารวจและเก็บรวบรวม

ทรัพยากรทองถ่ิน 

เพ่ืออนุรักษปา

และเพ่ิมพ้ืนท่ี 

สีเขียว 

สํารวจและเก็บรวบรวม

ทรัพยากรทองถ่ินภายใน

ตําบล 

หนองหญาขาว 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 อนุรักษปาและ

เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว

รอยละ 80 

เพ่ืออนุรักษ

ปาและเพ่ิม

พ้ืนท่ี 

สีเขียว 

สํานักปลัด 

แบบ ผ.  01 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ินหาป (พ.ศ.2561-2565)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและยั่งยืนเพ่ือสูการเปนเมืองนาอยู 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 10  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

 1  แผนงานการเกษตร 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

5 โครงการสงเสริมการอนุรักษ

พลังงาน (หลอด LED)  

เพ่ือปลูกฝงความรู 

ใหรูคุณคาของ

พลังงาน 

ภายในตําบล 

หนองหญาขาว 

- 6,000 6,000 6,000 6,000 ประชานมีจิตสํานึก

ในการใชพลังงาน

รอยละ  80 

เพ่ือให

ประชานมี

จิตสํานึกใน

การใช

พลังงาน 

สํานักปลัด 

รวมกับ

พลังงาน

จังหวัด

นครราชสีมา 

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การสงเสริมเทคโนโลยีพลังงาน

ทดแทน(กาซชีวภาพ)แบบมี

สวนรวม 

เพ่ือสงเสริม และ

รณรงคการใชกาซ

ชีวภาพ 

ภายในตําบล 

หนองหญาขาว 

- 45,000 45,000 45,000 - สงเสริม และ

รณรงคการใชกาซ

ชีวภาพภายใน

ชุมชนรอยละ 80 

เพ่ือสงเสริม 

และรณรงค

การใชกาซ

ชีวภาพ 

สํานักปลัด 

รวมกับ

พลังงาน

จังหวัด

นครราชสีมา 

7 โครงการอบรมพัฒนาผูนํา

ชุมชน ตนแบบพลังงาน 

เพ่ือถายทอด

ความรูดาน

พลังงาน 

ประชาชนตําบล

หนองหญาขาว 

- 8,500 8,500 8,500 8,500 ใหความรูดาน

พลังงานทดแทนและ

อนุรักษพลังงานรอย

ละ 80 

เพ่ือใหความรูดาน

พลังงานทดแทน

และอนุรักษ

พลังงานแกชุมชน 

สํานักปลัด 

รวมกับ

พลังงาน

จังหวัด

นครราชสีมา 

แบบ ผ.  01 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ินหาป (พ.ศ.2561-2565)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและยั่งยืนเพ่ือสูการเปนเมืองนาอยู 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 10  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

 1  แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สงเสริมการผลิตถาน

ประสิทธิภาพสูงดวยเตาเผา

ถาน 200 ลิตรแบบนอน 

เพ่ือสงเสริมการ

ผลิต/ใชถาน

ประสิทธิภาพสูง 

ทดแทนการใชแกส

หุงตม และสงเสริม

การใชพลังงาน

ทดแทนในชุมชน 

สงเสริมใหใชเตาเผา

ถาน 200 ลิตร แบบ

นอน แทนเตาหลุม

ผี/เตาแกลบ 5 

ชุมชนๆ ละ 1 เตา 

- 14,000 14,000 14,000 14,000 สงเสริมการใช

เตาเผาถาน 200 

ลิตร แบบนอน 

ชุมชนละ 1 เตา 

ท้ังสิ้น 5 ชุมชน 

ลดคาใชจาย

แกสหุงตมใน

ระดับครัวเรือน 

และเพ่ิมการใช

เทคโนโลยี

พลังงาน

ทดแทนใน

ชุมชน 

สํานักปลัด 

รวมกับ

พลังงาน

จังหวัด

นครราชสีมา 

9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การสงเสริมเทคโนโลยีพลังงาน

ทดแทน (ตูอบแหงพลังงาน

แสงอาทิตย) 

เพ่ือลดผลกระทบ

ท่ีเกิดข้ึนจากการ

แปรรูปผลผลิต

ทางการเกษตร 

และสงเสริมการใช

พลังงานทดแทน

ในชุมชน 

สงเสริมใหใชตูอบ

แหงพลังงาน

แสงอาทิตยเพ่ือแปร

รูปผลผลิตทาง

การเกษตร 5 

ชุมชนๆ ละ 1 ตู 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 สงเสริม และ

รณรงคการใชกาซ

ชีวภาพภายใน

ชุมชนรอยละ 80 

เพ่ือสงเสริม 

และรณรงค

การใชกาซ

ชีวภาพ 

สํานักปลัด 

รวมกับ

พลังงาน

จังหวัด

นครราชสีมา 

แบบ ผ.  01 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ินหาป (พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและยั่งยืนเพ่ือสูการเปนเมืองนาอยู 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตรและเศรษฐกิจ 

 1.  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพใหแก

กลุมสตรีแมบาน อสม.  และ

ผูนําชุมชนตําบลหนองหญาขาว 

เพ่ือสรางความ

เขมแข็งและเสรมิ

ทักษะในการ

ประกอบอาชีพ 

จัดฝกอบรมกลุมสตรี

แมบาน  อสม.  และ

ผูนําชุมชนตําบลหนอง

หญาขาว  เพ่ือสราง

ความเขมแข็งและทักษะ

ในการประกอบอาชีพ 

600,000 

 

600,000 

 

600,000 

 

600,000 

 

600,000 กลุมสตรีแมบานมี

ความเขมแข็งและมี

ทักษะในการ

ประกอบอาชีพ รอย

ละ 80 

กลุมสตรีแมบานมี

ความเขมแข็งและ

มีทักษะในการ

ประกอบอาชีพ  

สํานักปลัด 

2 สนับสนุนดานกลุมอาชีพ       

ทุกหมูบาน 

เพ่ือใหประชาชน

มีอาชีพมีรายได 

15  หมูบาน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีอาชีพท่ี

มั่นคงมีรายไดเพ่ิม

มากข้ึน  และมี

คุณภาพชีวิตท่ีด ี

รอยละ 80 

ประชาชนมีอาชีพท่ี

มั่นคงมีรายไดเพ่ิม

มากข้ึน  และมี

คุณภาพชีวิตท่ีด ี

สํานักปลัด 

แบบ ผ.  01 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ินหาป (พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและยั่งยืนเพ่ือสูการเปนเมืองนาอยู 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 7  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและวัฒนธรรมประเพณี 

 1. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 อบต. เคลื่อนท่ี ธรรมะรวม

ใจ และอําเภอยิ้มเคลื่อน 

เพ่ือพัฒนาจิตใจ  

คุณธรรม

จริยธรรม 

จัดกิจกรรมตามโครงการ 

อบต. เคลื่อนท่ี ธรรมะ

รวมใจ และอําเภอยิ้ม

เคลื่อนท่ี 

50,000 50,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีคุณธรรม

รูจักเสีย สละสราง

ภูมิคุมกันของสังคม 

รอยละ 80 

ประชาชนมีคุณธรรม

รูจักเสีย สละสราง

ภูมิคุมกันของสังคม 

กองการศึกษา 

2 สืบสานวัฒนธรรม “ของดี

บานฉัน” 

เพ่ืออนุรักษ

ประเพณี

วัฒนธรรมอันด ี

จัดกิจกรรมตามโครงการ

สืบสานวัฒนธรรม “ของ

ดีบานฉัน” 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 อนุรักษประเพณี

วัฒนธรรมอันด ี

อนุรักษประเพณี

วัฒนธรรมอันด ี

กองการศึกษา 

3 อบต. หนองหญาขาวสืบ

สานประเพณีสงกรานต

และวันผูสูงอาย ุ

เพ่ืออนุรักษ

ประเพณีอันดี

งามของไทย 

จายเปนคาใชจาย จัดงาน

สืบสานวันสงกรานต  

และวันผูสูงอายุ 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

อนุรักษประเพณี    

อันดีงาม รอยละ 80 

ไดรับการสืบสาน

อนุรักษประเพณีอันดี

งาม 

กองการศึกษา 

4 พาเด็กเล็กเขาวัดเรียนรู

ธรรมะตามวัย 

เพ่ือปลูกฝง

คุณธรรมจริย 

ธรรมใหกับเด็ก 

จัดกิจกรรมเขาวัดฟง

ธรรม 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กไดเติบโตเปนผู 

ท่ีมีคุณธรรมและ

จริยธรรมรอยละ 80 

เด็กไดเติบโตเปนผูท่ีมี

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

กองการศึกษา 

5 วันเด็กแหงชาติ อบต.

หนองหญาขาว 

เพ่ือแสดงความ 

สามารถและ

กลาแสดงออก 

จัดกิจกรรมตอบปญหา

ชิงรางวัล  ประกวดรอง

เพลง  ประกวดวาดภาพ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กไดแสดงความ 

สามารถและกลา

แสดงออก รอยละ 80 

เด็กไดแสดงความ 

สามารถและกลา

แสดงออก 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.  01 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ินหาป (พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและยั่งยืนเพ่ือสูการเปนเมืองนาอยู 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและวัฒนธรรมประเพณี 

 1. แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564

(บาท) 

2565

(บาท) 

1 สงเสริมการเรียนรูใหแก

เด็กปฐมวัย 

เพ่ือสงเสริม

พัฒนาการเรียนรู

ของเด็กปฐมวัย 

จัดกิจกรรมสงเสริม

พัฒนาการเรียนรูใหเด็ก

ปฐมวัยของศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กปฐมวัยของศูนย

พัฒนาเด็กมี

พัฒนาการเรียนรูของ

เด็กดีข้ึนรอยละ 80 

สงเสริม

พัฒนาการ

เรียนรูของเด็ก

ปฐมวัย 

กอง

การศึกษา 

2 กีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

สัมพันธ 

เพ่ือใหเด็กมีสุขภาพ

สมบูรณแข็งแรง 

ดําเนินการจัดแขงขัน

กีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

สัมพันธ   

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กมีสุขภาพสมบูรณ

แข็งแรงรอยละ 80 

เด็กมีสุขภาพ

สมบูรณ

แข็งแรง 

กอง

การศึกษา 

3 จัดทําแผนพัฒนา

การศึกษา 

เพ่ือจัดทํา

แผนพัฒนา

การศึกษา 

จัดประชุมประชาคม 

จัดทําแผนพัฒนา

การศึกษา 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 แผนการศึกษา 1 ฉบับ ไดจัดทํา

แผนพัฒนา

การศึกษา 

กอง

การศึกษา 

4 จางเหมารถยนตรับ – 

สงเด็กเล็กผูดอยโอกาส 

ยากไร ฐานะยากจน 

เพ่ือใหนักเรียนดอย

โอกาสและฐานะ

ยากจนไดศึกษา 

จางเหมารถรับสง

นักเรียน 

 

- 600,000 600,000 600,000 600,000   กอง

การศึกษา 

แบบ ผ.  01 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ินหาป (พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและยั่งยืนเพ่ือสูการเปนเมืองนาอยู 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและวัฒนธรรมประเพณี 

 1. แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564

(บาท) 

2565

(บาท) 

5 จางเหมาจัดทําอาหาร

กลางวัน 

เพ่ือใหเด็ก

เจริญเติบโตและ

สุขภาพด ี

จางเหมาจัดทําอาหาร

กลางวันใหแกนักเรียน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 เด็กปฐมวัยของศูนย

พัฒนาเด็กมีการ

เจริญเติบโตและ

สุขภาพดีรอยละ 80 

เด็กปฐมวัยของ

ศูนยพัฒนาเด็ก

เจริญเติบโต

และสุขภาพด ี

กอง

การศึกษา 

6 จัดการเรียนการสอน

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือสงเสริมการ

เรียนการสอน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

(รายหัว) 

272,000 272,000 272,000 272,000 272,000 การเพ่ิมประสิทธิภาพ

ของนักเรียน รอยละ

80 

การเพ่ิม

ประสิทธิภาพ

ของนักเรียน 

กอง

การศึกษา 

7 จัดการศึกษาสําหรับ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือสงเสริม

การศึกษาของ

นักเรียน 

สนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 สงเสริมการศึกษาของ

นักเรียนรอยละ 80 

สงเสริม

การศึกษาของ

นักเรียน 

กอง

การศึกษา 

8 นิทรรศการผลงานทาง

วิชาการศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก อบต.หนองหญา

ขาว 

เพ่ือสงเสริม

การศึกษาของ

นักเรียน 

จัดนิทรรศการผลงาน

ทางวิชาการศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

- - 20,000 20,000 20,000    

แบบ ผ.  01 

 



5-4 

 
2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ินหาป (พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและยั่งยืนเพ่ือสูการเปนเมืองนาอยู 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและวัฒนธรรมประเพณี 

 1. แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564

(บาท) 

2565

(บาท) 

9 โครงการวันแมศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือใหสงเสริม

สถาบันครอบครัว 

 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000   กอง

การศึกษา 

10 โครงการประกันคุณภาพ

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

  20,000 20,000 20,000 20,000 20,000   กอง

การศึกษา 

11 โครงการฝกอบรม

ความรูเพ่ิมศักยภาพการ

บริหารงานของสภาเด็ก

และเยาวชนตําบลหนอง

หญาขาว 

  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000   กอง

การศึกษา 

12 จัดซื้ออาหารเสริม (นม)

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือใหเด็ก

เจริญเติบโตและ

สุขภาพด ี

จัดซื้ออาหารเสริม (นม)

ใหแกเด็กเล็ก เด็ก

อนุบาลและเด็กปฐมวัย 

 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 เด็กเจริญเติบโตและ

สุขภาพดีรอยละ 80 

เด็กเจริญเติบโต

และสุขภาพด ี

กอง

การศึกษา 

แบบ ผ.  01 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ินหาป (พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและยั่งยืนเพ่ือสูการเปนเมืองนาอยู 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและวัฒนธรรมประเพณี 

 1. แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564

(บาท) 

2565

(บาท) 

13 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 

ของโรงเรียน

ประถมศึกษา 

เพ่ือใหเด็ก

เจริญเติบโตและ

สุขภาพดี 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม)

ใหแกโรงเรียน

ประถมศึกษาในเขต 

อบต.จํานวน 6 แหง 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เด็กเจริญเติบโตและ

สุขภาพดีรอยละ 80 

เด็กเจริญเติบโต

และสุขภาพด ี

กอง

การศึกษา 

แบบ ผ.  01 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ินหาป (พ.ศ.2561-2565)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 6  สงเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบานเมือง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

6.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564

(บาท) 

2565

(บาท) 

1 ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค 

อบต.หนองหญาขาว หลังใหม 

เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพใน

การทํางาน 

ตอเติมอาคารออกไป

ดานหลัง กวาง 5.50 ม. 

ยาว 6 ม. พรอมติดตั้ง

ระบบไฟฟา 

- 400,000 400,000 - - ปรับปรุงอาคาร

เอนกประสงค  

เพ่ิมประสิทธิภา

ในการทํางาน 

กองชาง 

2 ตอเติมอาคารเอนกประสงค 

อบต.หนองหญาขาว หลังเกา 

เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพใน

การทํางาน 

ตอเติมอาคาร

เอนกประสงคหลังเกาเพ่ิม

อีก 4 ม. ยาว 7 ม. พ้ืนท่ี

กอสรางท้ังหมด 28 ตร.ม.

พรอมติดตั้งระบบไฟฟา 

- 350,000 350,000 - - ปรับปรุงอาคาร

เอนกประสงค  

เพ่ิมประสิทธิภา

ในการทํางาน 

กองชาง 

3 กอสรางรั้วองคการบริหารสวน

ตําบลหนองหญาขาว 

 กอสรางรั้วดานหนา

สํานักงาน ยาว 62 ม. 

- 250,000 250,000 - -   กองชาง 

4 กอสรางหองนํ้าอาคาร

เอนกประสงค อบต.หนอง

หญาขาว 

 กอสรางหองนํ้าคอนกรีต

เสริมเหล็ก กวาง 3.50 ม. 

ยาว 3.80 ม.  

- 200,000 200,000 - -   กองชาง 

แบบ ผ.  01 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ินหาป (พ.ศ.2561-2565)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 6  สงเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบานเมือง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

6.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564

(บาท) 

2565

(บาท) 

5 กอสรางศาลาประดิษฐาน

พระพุทธรูป ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก อบต.หนองหญาขาว 

 กอสรางศาลา

ประดิษฐานพระพุทธรูป 
กวาง 1.50 ม. ยาว 2 ม. 

 

- 200,000 200,000 - -   กองชาง 

แบบ ผ.  01 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ินหาป (พ.ศ.2561-2565)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 6  สงเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบานเมือง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

6.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

 1. แผนงานแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564

(บาท) 

2565

(บาท) 

1 โครงการศึกษาดูงานเพ่ือ

เสริมสรางธรรมาภิบาลและ

พัฒนาระบบขอมูลขาวสาร

ใหแกผูบริหารทองถ่ินและ

พนักงานสวนตําบล 

เพ่ือเสริมสราง

ธรรมาภิบาล

และพัฒนา

ระบบขอมลู

ขาวสาร 

ผูบริหารทองถ่ิน  /

พนักงานของอบต. 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 บุคลากรมีธรรมาภิ

บาลและไดพัฒนา

ระบบขอมูลขาวสาร 

รอยละ 80 

บุคลากรมีธรร

มาภิบาลและได

พัฒนาระบบ

ขอมูลขาวสาร

เพ่ิมข้ึน 

สํานักปลัด 

2 โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากร

ดีเดนผูมีคุณธรรมและ

จริยธรรม 

เพ่ือเชิดชูเกียรติ

บุคลากรผูมี

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

พนักงานของอบต. - 5,000 5,000 5,000 5,000 บุคลากรมีคุณธรรม

และจริยธรรมรอยละ 

90 

บุคลากรมี

คุณธรรมและ

จริยธรรมเพ่ิมข้ึน 

สํานักปลัด 

3 โครงการอบรมคุณธรรมและ

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

ใหแกพนักงานสวนตําบลและ

พนักงานจาง 

เพ่ือเสริมสราง

คุณธรรมและ

จริยธรรมให

บุคลากร  อบต. 

พนักงานของอบต. - - 10,000 10,000 10,000 บุคลากรมีคุณธรรม

และจริยธรรมรอยละ 

90 

บุคลากรมี

คุณธรรมและ

จริยธรรมเพ่ิมข้ึน 

สํานักปลัด 

แบบ ผ.  01 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ินหาป (พ.ศ.2561-2565)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 6  สงเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบานเมือง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

6.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

 1. แผนงานแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564

(บาท) 

2565

(บาท) 

4 โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษี

และทะเบียนทรัพยสิน 

เพ่ือปรับปรุง

แผนท่ีภาษีและ

ทะเบียน

ทรัพยสิน 

จางเหมาสํารวจภาษี - 300,000 300,000 300,000 300,000 จัดเก็บภาษีไดมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 60 

จัดเก็บภาษีไดมี

ประสิทธิภาพ 

 

กองคลัง 

แบบ ผ.  01 

 



 

7-1 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ินหาป (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 6  สงเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบานเมือง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

7.  ยุทธศาสตรการเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

 1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564

(บาท) 

2565

(บาท) 

1 ปองกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนน 

เพ่ือลดอุบัติเหตุ

ในชวงเทศกาล

สําคัญ 

ตั้งจุดบริการประชาชน

บริเวณถนนสายหลัก

ในชวงเทศกาลปใหม, 

สงกรานต 

30,000 30,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนอุบัติเหตุ

ลดลง 

ลดอุบัติเหตุ

ในชวงเทศกาล

สําคัญ 

สํานักปลัด 

2 ฝกอบรม//ทบทวนอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.)  

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 

ของ อปพร. 

อปพร. จํานวน 150 คน 100,000 100,000 50,000 50,000 50,000 อปพร.  

จํานวน 150 คน 

เพ่ิมศักยภาพ 

ของ อปพร. 

สํานักปลัด 

3 สํารวจเฝาระวังเพ่ือปองกันและ

แกไขปญหาไฟปา 

เพ่ือสํารวจเฝา

ระวังปองกัน

และแกไขไฟปา 

สํารวจเฝาระวังไฟปา

ภายในตําบล 

- - 5,000 5,000 5,000 อปพร.  

จํานวน 150 คน 

อปพร. มีความ

พรอมในการดับ

ไฟปา 

สํานักปลัด 

4 เฝาระวังปองกันอุบัติเหตุและ

การจมนํ้าในเด็กวัยเรียน 

เพ่ือใหสามารถ

ชวยเหลือและ

ปองกันเด็กจมนํ้า 

ครูและนักเรียน 

จํานวน  150  คน 

- - 10,000 10,000 10,000 ครูและนักเรียน 

จํานวน  150  คน 

สามารถชวย 

เหลือและปองกัน 

เด็กจมนํ้า 

สํานักปลัด 

5 ซักซอมแผนปองกันอัคคีภัยศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองหญา

ขาว 

เพ่ือใหมีความ

พรอมในการหนี

ไฟ 

ครูและบุคลากร  

จํานวน 70 คน 

- - 5,000 5,000 5,000 ครูและบุคลากร  

จํานวน 70 คน 

มีความพรอมใน

การหนีไฟ 

สํานักปลัด 

แบบ ผ.  01 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ินหาป (พ.ศ.2561-2565)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 6  สงเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบานเมือง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

7.  ยุทธศาสตรการเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

 1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564

(บาท) 

2565

(บาท) 

6 หนวยกูชีพองคการบริหารสวน

ตําบลหนองหญาขาว 

เพ่ือใหบริการ

ชวยเหลือ

ผูประสบภัยใน

หมูบาน 

จายคาตอบแทน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ใหบริการ

ชวยเหลือ

ผูประสบภัยใน

หมูบาน รอยละ

80 

ใหบริการ

ชวยเหลือ

ผูประสบภัยใน

หมูบาน 

สํานักปลัด 

แบบ ผ.  01 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ินหาป (พ.ศ.2561-2565)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและยั่งยืนเพ่ือสูการเปนเมืองนาอยู 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  ยุทธศาสตรดานพัฒนาสังคม 

7.  ยุทธศาสตรการเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

 1. แผนงานสรางของความเขมแข็งของชุมชน 

 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565

(บาท) 

1 พัฒนาศักยภาพแกนนํากลุม

สตรีเพ่ือชวยเหลือชุมชน 

เพ่ือสรางอาชีพ

เพ่ิมรายไดแก

ชุมชน 

จัดอบรมแกนนํากลุม

สตร ี

- 10,000 10,000 10,000 10,000 สรางอาชีพเพ่ิมรายได

รอยละ 80 

สรางอาชีพ เพ่ิม

รายไดแกชุมชน 

สํานักปลัด 

2 ครอบครัวอบอุนเพ่ิมพูน

ศักยภาพความเขมแข็งชุมชน 

เพ่ือเสริมสราง

ความสามัคคีแก

ครอบครัว 

จัดอบรมเสริมสรางความ

สามัคคีแกชุมชน 

- 5,000 5,000 5,000 5,000 เสริมสรางความสามัคคี

แกชุมชน รอยละ 80 

สรางความสามัคคี

และเขมแข็งแกชุมชน 

สํานักปลัด 

 

3 นิทรรศการภูมิคุมกันยาเสพติด

ในเด็กและเยาวชน 

เพ่ือใหความรู

เก่ียวยาเสพติดแก

เด็กและเยาวชน 

จัดนิทรรศการภูมิคุมกัน

ยาเสพติดในเด็กและ

เยาวชน 

- 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กและเยาวชนมีความรู

เก่ียวกับยาเสพติด รอย

ละ 70 

เด็กและเยาวชนมี

ความรูเก่ียวกับยาเสพ

ติด 

สํานักปลัด 

แบบ ผ.  01 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ินหาป (พ.ศ.2561-2565)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 6  สงเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบานเมือง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

7.  ยุทธศาสตรการเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

 1. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 สงเสริม  สนับสนุนการจัดทํา

แผนชุมชน 

เพ่ือใหมีการจัดทํา

แผนชุมชนใน

ระดับหมูบาน 

จัดกิจกรรมสนับสนุนการ

จัดประชุมประชาคมแผน

ชุมชน  และสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ

บูรณาการ 

- - 10,000 10,000 10,000 ทุกหมูบานมีการ

จัดทําแผนชุมชน 

ทุกหมูบานมีการ

จัดทําแผนชุมชน 

สํานักปลัด 

 

แบบ ผ.  01 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ินหาป (พ.ศ.2561-2565)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและยั่งยืนเพ่ือสูการเปนเมืองนาอยู 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  ยุทธศาสตรดานพัฒนาสังคม 

7.  ยุทธศาสตรการเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

 1. แผนงานสรางของความเขมแข็งของชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564

(บาท) 

2565

(บาท) 

1 แขงขันกีฬาตานยาเสพติด

ตําบลหนองหญาขาว 

15  หมูบาน เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม

การปองกันยาเสพติดให

โทษ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผูเสพยาเสพ

ติดลดลงรอยละ 80 

จํานวนผูเสพยา

เสพติดลดลง 

สํานักปลัด 

แบบ ผ.  01 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ินหาป (พ.ศ.2561-2565)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 6  สงเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบานเมือง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  ยุทธศาสตรดานพัฒนาสังคม 

7.  ยุทธศาสตรการเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

 1. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564

(บาท) 

1 ติดตั้งสัญญาณไฟ/ปายจราจร

ภายในตําบล 

 

เพ่ืออํานวยการ

ความสะดวก

และเพ่ิมความ

ปลอดภัยในการ

ใชถนน 

ภายในตําบล - 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีความ

สะดวกและความ

ปลอดภัยในการใช

ถนน  รอยละ 90 

ประชาชนมี

ความสะดวก

และความ

ปลอดภัยในการ

ใชถนน 

กองชาง 

แบบ ผ.  01 

 


	สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล
	หมู่ที่
	 บ้านหนองห่าน
	 บ้านทรัพย์สมบูรณ์
	 บ้านคลองดินดำ
	 บ้านคลองยางพัฒนา
	บ้านโนนสระสามัคคี
	รวม
	 บ้านหนองห่าน
	 บ้านทรัพย์สมบูรณ์
	 บ้านคลองดินดำ
	 บ้านคลองยางพัฒนา
	บ้านโนนสระสามัคคี
	รวม

